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 34 (نيكيسالطلع)
 طفل. اظفلتامهنال هلوق.ل ازاونلا عوف هركذا لل ءلعتااهحو ىلعرردلا ىف هرك ذام نارهظاذه تلبع

 الصا طر لارك ذ مد عدارملا سلو دقعلا بلص ف طمرشلارك ذريغ نم ىأ هبف طرش كن ري-غنم عسبلا
 نمد او لكل لمصال لوم لاف ىرءائوأ' عسب ناب لوقلا ىلعءانب ةما عملا ناك اذالاقبنا قب ْ

 ىعدتس ءاولا ل-و ةكرتشملا نعم ىفتناكفاهبامهنملكقح قاعتلاهؤاطو ىرتشملاو عئاملا|
 ! لحال هناالا اهلك كلما ماكحا تءذت عئابلانذاناهض.قواد سانا هارتشااذااذكو هجو لكنماكلم|

 اراسقع عسيبملا ناك اذاعيفشلل ةعفشالو سدلل | الو لك الا لحيالا ذكو اهرقع نمد ءاولارواهؤطو ظ
 فلا ىقحطقساذاالا نعي عسيف لل ةعفشالو هل وو د فرصت ضءبب عومبلا باكن مءاءشالا ىناذكحأ

 ةعفنم عملا عفانمو لازئالا لح نم قيساسعم لازئالايدارملا نا ملعترب رقتلااذهب وهل ققأساك ظ

 ىلع ةظفاح اا ذه ىلعهل لماحن اوةزمحلارسكب هطمض ثءح لضافالا ضءدل هدأ رام ىلعع ذب ناكسالا|
 ىلع ماعلا فطع نمل ازنالا ىلع عبمملا عفانم فطع نوكمف ةرياغملل هنوك نمضطعلا ىف لصالاوهامأ
 لبوقاذا ماعلا نا نم ىلش ىدعس نع لقنام ىلءاصو صح امهندب ةرباسغملا قت ىن كالو صاخلا|
 لسعاذا اعف قيساك لزنعج نوكف: زمان نوكي ناىلوالاو ساخنا! د عامهيداربص اخ ابأ
 نوكمن |ةزم-هلا تف ىلع مزايا ةداغو هتدارا عدتال ار ماهم نمةزمهلار كى ال صضش ضرام لحتلا
 لدي نيد ىلح قرف ىلرهظ لن الا ىلا ىضرلا لاق (ةدئان) هنم عئامالو ناببلا فطع ل.ة نمفطعلا |

 قرفلا ىناول ةامو لكلا لدبالا راسملا فطع ىراال لب نا.ءلا فطعنيب و لكلا نم لكلا

 ىأن اسلا هاف ن ابلا فطع فال هعوبتم نود ةبسنلاردوصقملاوه لدملا نا امهئدم
 لوال اوهدوصقملان وكس نيسبلاعرفنايبلاو ناسسلاوه ةسسفلايدوصقملا ناف

 لاديالارئاسىفالو طقف ىلاثل اوه لكلا لدي فدوصقملا نا.:الانا باوجلاف
 سل هنااو ديرب 1 مهئارهاظلا هباوج ف نءققحملا ضءب لاهو طلغلالدنالا

 لصاحملاو الص ادوصةمسدل هنااودارا لب الص ةم_سنلارادوصققم
 ىلادان.سالا هيف تدصق نادي ز كوخاىن'احكلوق لثم نا

 ناب فطعىناثل افاحيضوتو ةقث املا تّدحو لالا
 لالا, تدحو ىناثلا ىلا دانسالاهبفتدصق ناو

 لدي ىنائلاقدانسالا ىف ةغلاص هل ةئطوت

 لصاحلا عضوتلانو كيذئنحو
 دوص#ملاو اهتادوصقم هم

 دعبدانسالاوهةلاصأ :

 قرفلاف ةّئطوتلا

 0 هرهأل

 اح
5 

 باك 4و ثلاثلاءزجلا هملب و نيكسمالنم ىلع دوعسلا ىناةمالعلا ةسئاح نم ىناثلا هزجلا ىبتناانهملا |
 ةيعجلا مذ لع فراعملاة يعج ةعيطععسط ةلافكملا|
1 

| 
 أ 1



اوزوحال هناعاشملا ضعب نعىحا لانالخرهغلا فاكر تخلاوهاذهو ةقفصلا ددع 2 ناعببامجنال
 أ ل م 

 ناف ىلا نلقاك نقلا لصغتبامهدنعو يطا ظفل ىأ ظفال ارركشب رك مدنعدعلا ن افالخلا|
 داييسفلا عشت ةمحالا !ةصت هفصتب واسولا هفصنب ىنطعا هل لاق اذا هنامهمالكن م دمغت_تادق تاق
 ىنمعلا هنع لقنام ىلع ىرودقلا مالك ن مموغي اذكهو !مهدنع طقف ةسضافلا فو مامالا دنع لكلا

 ةحالاافصن هفصنب واسولف هفصنب ىنطعالاقوامهردف ريصلا ىطعانمو ىرودقلال اقو لاق ثبح|

 ؛ءامالا هلا به ذاع هر زرت<امهدنع هاوقيم دسقتفامهدنع قباعف لطرو ىولفلا ىف جالا
 دسباه ههفدقعلانال ممانلا نم طلغاذسه عطقالارصنوبالاقئث ىالف لكلا ف عشب داسفلا نا نم
 عم ىنيعلاهنءهلقنامإ ارث الا يغصتلاردق ىفدسأف سولفلا ف زئاحامهدنعو لكلا ىف هفمنح ىنأ دنعإ

 0 اوهمالاكن م دافتس مامالا نعل كسلا قدقعلا داسفوهو طلغل !ئوعدلاهجو عطقالا هلعجامنا|
 قاللس| ىلا عمجارةرابنالا مسا نا رهاظلا لاق ث مح لاك شالا ل وزي هباما عشر كذ تلق هب حرص |

 ليصفتلادبق نعةملاخ عطقالااهبلع يرسم ىتلا ةضخسنلا نوكلامهدنعىرودقلا لوقد.ق نع ليصفتلا
 ءافولاعييب مههضعلا ركذ(ةست:) بتنا ىرودقلا طخ ىف هتوبشل محانلا ىلا عطقالا هبسنف امهدنع ظفلب
 ةلزقوا همه ميفلا ارك ذ نا منيعلا هبلعدر نذلا هيلعدر ناهنأ ىلع فلاءنيعلا هعدب ناهتروصوانه
 ةمزالن وكن دق دنعاوملانالهيءائولا مزإو زاحدا عملا هج و للعهدعب ولوادسافاعس ناكم .زالريغدانعزوا

 ىواتف ىنو كح نهر هنالزجالا همزلي ال هع انهرحأتساولو ةمئاخماو ىناكلا د [كميملاوهو سانل اهحاح

 ىهتارج امل هدم مزال رحالاو هم ىهفءافو عملا ىرتشملا ضمق دعنةراحالا تردصن | ىلحلا نبا

 جنا لف ىزتملا هعابوأو هب زازبلا نو لثملازجأ موزلب مورلا ةمالع ىتفاهدب ىف قد وةدملا تضمولف هيلعو

 ارظن هثروم ماقم موقت ىرتشملاو عئاسلا نملك ةثروناةيلالينريشلاىقداقاوهدادرتسا قح هتئرو وا

 وهو نيققحلا ضءبل عم اخ لوق اهتم لاوق |هعستءانولا ع مب ونأ لداس#اوردلاق اذكنه رلا بناحم 0
 عيببملا عفانمو لازتالا لك ماكحالا ضعي ىن حسو مسفا اههنم لكلام ىتج ماكحالا ضعب ىفدساف هنا
 "ناىجبذبو هلق:دعب رصلا بجاسص لاق هنهرالورخ آن م هعمب ىرتشملاك لعمل ىح ضعيلا قح ىف نهرو
 هماقم نوموقي عئاملا ةثرو ناهي فيوهو ةملال نرمثلا ىف لاق ىهتنا عماجلا لوقلا رعءاتفالا ف لدعتال

 اذاهنا نمو او اّتف ف سنون نيدجاهرك ذامانتش ه.قعتو ىهتنا نهرلا بناسجلارظن ىرتشملاةةروك
 طرمشل ارادت ةلزنعهنالو نيد قاعتملاءاقباهط هريشو هل اق هدف عسب هنال هنوع انيق َح عطقنا عئاسلات ام ظ

 لكنم عب هناودعولا,*انولا موزل مدعمهوبلزاوذلا عون ءرردما نام نأ لعاو ىبتن ا ثروبال وهو ١

 نامزلااذهىانخضاشم قفتا لزاونلا عومفركذو هلوق قالط انش دق اذ و كلذكس لو هج وأ
 مهلماعتلو ساينلاةجاحمنضعبلا ودهن عافتنالاوهو هماكح |!ضعبادمقمىاهلوقبا عب هنعص ىلعأ

 ' .[ل| عماج قهياحرمممةياسوتلا نع انش هلقنىذلادسقتلا تءأر لا ىوتفلاهءلعو ةياهتلا ب حاصلا أ
 وهو ماكحالا ضءبل ةيسمل هز اوج ىلع ن امزل اذه فان ثم قعتأ اصمهصواض !ىواستفلا|

 ْ مالك ن مديغةساف ىوتفلاهكعو ةياهتلابحاصللاق مهلماعتلو هنلاسانلاةجاحت هي عابفتنالا|

 | نماضبأ اذهدافتس اذكو هنالطا ىلع سل لزاونلا عوج ن ءرردلا رك ذامن | ةياهغلا تجاضأ

 2 | انسصحتاعم لعغ دهعلا ىف طرشلا نك لن اهصنو اضيأ ىواتفلا عماخ ىفهنعقنام لعل وصغلاةرامعإ

 ل مرات حرص ىلع عقال مس انمرو بك المار سك عسبالا عفت يح ىرتشملا عفا
 || ضوعلا طرش هتيك امهتمبكرم علا اذه نال هان ىلع عسمملادرو نال ودق ىلسعىرتثملاريسوأ
 | هيف هعفشالءاوولاعمب نااضد أدفةساو حما ايرلا ن ءارذخ سانلاةجاحنن كح هل ماكحالا نمريثكو |

 |لمحتءناهتلا امنا لعاوالصا عطقن.ل عئاسلا قح ناراللع من اضضاقلايزعم ىفاةسوقلاحرصدهيوأ
ِ ْ اذاةدسف.دقعلا وو ذنانم لعامل دقعلا رمل دمعت دسقتلا نملوصفلاف هرك ذام ىل_عأ

 ْ 1 
 بلع

 ش

 ١



 4 (نكمسالن ىلع

 ضمقلا مون4- ب نالرسا فسر تأ لولو 1: الا ىو نال ومزتتسسلا ى زرت ادجم

 حالا ص الاب نكهنال(ةقفانل |سولفلاب علا مصو هلوق) ىايز جرح الا فرعتالدا كلا موو ةمولعم

 جاعارم نم وأريد اعارم نايانتعش هبقعتاهنال لاقي نا كوالا ناك هلو نمةملالمن رششلا قامو ا

 اهنمعب كلا قيلعت اندرأ لاقاذاالنيعتتالاهنمعول لبنامنأاهنال (نيعتل ناو هلوق) ىبتنا عجرم

 سولغب ميش ىرتشاولواهنيمعت نمديالف علسا منال (ابةمعن ىتح هلوق ) رهنو رحابتسر دقعلا قلعت دمه
 هيت 5 هيلع لاق هنا فسو ىأ ن نءىورو عسلاد سف علا ض.ةدقواهدقنب نا لمق نس ,ولفلا تدك

 نم قسد هناقةياورلاه لو فدسوب ىنأ صمصخت هحورطتس انش لاقىع عسبلا امقيإلو سولفلا

 ىرتاولو نثملا لو ىقعكل ذركذ هاذا |ةبقيدنعوامهدنع ءعسلاداف مدع ىلع صيصنتلا ىننعلا

 بعامهدنعو هلو 3( ها باب زلاقةياورلاءذنفدوجوالو عسم | لطب تدسكو اثرش هقف ان سولف وابدي

 سذح اذر همحو «وةراعا هناهل اوارتمقدر بجوةمَ | فصون الطب ضقام اهدررذعت ا

 موهفملا نما ان ىاهن صتخعال ضرقل اذاهلوقور ملا فاك ه. صتخخال ضرقلاذا هسف لضف ةدن لاو ىنعي
 الشم هيلع هنعىلاعت هللا ىذر ةفينح ىلا لوق ساق ىف شغلا ةيلاغمهار: ضرس اانا ةنيكلا نم

 اض ,ارهناهةافن تقورخآى د لاقو مهاردلاو سول غلا فض رقلا مو: بهذلا نمارتعق هلعاتلا اقف

 اعف فالخملا لو همالكف امس هيلع لدي كت دسك ف ىنعب شغل اةيلاغمهارد ضرقتساذاماو هوقو

 ناداو عملا رمث نع ةيلالمن رمثلا ىفاكاقاغتاارنعدرم هناف ةمقاد تناكولاما تدسك مث ”تكتاطادأ
 قافت الاد ةادريوتصحرو تافانامتا كار داكتاتمتلال اشار فكنا

 ىص:ث.-تدخروات اغمتاثرش ةقفان سولفيوا شغلات لاغب ىرتشااذا اعف كلذريظت قيس دقو

 ردغلامالكن هديفت_باهنا ملعاو ىرتشملا الو عئاسما اريختن ال هناو عاجج الاب هلاح ىلع عببلا نا ىلعربغلا

 اذاهذ ةجقلاوا لئلادر ىف الت الا كد هناليلدبان زارتحا سا ضرقلا سل فان دال ادق: نا

 شال يواضوأ ةئلاغوا صلاة ف نم ضرتق ااذاأم - .رظناو منغ باها لذ ل لإ لا ناك

 مارعلاو هز نرخ( اديواهلوة) قافتالاب لمار بحوا فالتعخالا|د ه ىلعوه لهت دسك

 مهرد أمي .لاقولاذه ىلءومهرد ف دنب عاسام سولغلا ن م هيلعو (مصدلوق) ر 2 سدسلا ضن

 اي نعي لعلا ذاق مولعمدو دقو مهردفصنب سانلانيب سواغلا نم عاسيامنال هع: ربزا

 1 اوان رم هل نكملو ىلدالا ىدحم ظفلاذهس اس.ةلا ف كلذ لم ناك سول: مهرد. كلذ نءاشيش

 طوسدااو هىلدالاو م ءزو ال هناد# نعو زود هنا ف ون ىلا ن ءورمدح او فاّدخْلا ف لاقو همدعو

 نءةياورلار هاظ فال طوساملاري عوق روك لاو ىفسنلا ةموظنمح رشامه الكرصحلاو فاتن او ده

 دقعال اديك ه.لع حلا بوو عم سولفلا نم مهردلابعاساميرلعلا ىلءوهامتارادملا ناك اذا هنال ذم

 سولغلان ال( لكلا ىف محن الرف زلاقو هلوق) رهنمهردلا نءالضف مهاردلاو مهردلا نودامزتب قرفالف

 الوهم نعلا ق.فدعلان اب نعىنغب الاهرك ذف ىنزو طاري قلاو قنا دلاكمو كو مهردلا فصنوةدودعم
 لاقو هلوق)ة داب ءاقي رمد دعل ارك نءىنغاف مولعموهو سولغفلا نم هرعاسبامدارا هناوهو يقيسا|مانلو
 هنال لكلا قزوك فسوبونأ لاقو مهردلا فدحوت موةداعللزاوجمانالا (حامهردملا نودامت عد

 ىقاكلا نعرع مصالاوه ف سوب ىلا لوقو ىجاي ز سولغلا نمةضفلا هد توافنت الو ساد دبع مزاعم
 سولغلا نم عاام مهردلا لب اقلب هغصن ظفلر ريب هنالايبشئأ (فرصلا مصدلوق) ىتجناو
 يولع ازاي قالا ودضفلا مهل -ةعةمحال امهردفصن ناك ةمحالا مهرد فصني و مهرد غصت
 عيشرف دقعلا نراقم :ىوف دايسغلا3 المامالا لوق ساق ىلع لكلا ىف لد افاح ةلئسااوهروكوأ

 فصحنلاعببو تا سولفلا مهردف ضن ع ب ناله ضفلا ل اقياهف لطب نسولغلا نعام ل

 - ” الا ىصنلا ص:ءداسفل د ناكئاطعالا اهفلرركوأداب الدسانةمحال |فصش



 (نيعملا خف نم ىفاالاةزحلا) 3
 ةضفاهفطنوارفص اهفصن ناكن |لاق ثمح ناخضخضاقهركذ اك فلا خوهو هسج فالح ىلا سنحلا |!

 امتضف نا ىجلد لا ىفكههحوواهسنح تعب اذاامهدارأ هنا نمرهاظا اوهام ىلعءانب لضاغتلازوحالا|
 منعا هعيبمصبق هلوق) ىبتنااطاتحا فرصلا تحف ةضف اهلك ناكت لءج ةيولغمرمعت ملال
 ىنعمذ ارا.تعالا هجو ىلءالضاغتم هلوق لررركذ ثدح اب زلاكمريغو ىندعل اهركذام فلاخضال (الضافتم

 سنخلا فرم, والضافتم عام هلاغو شغلا بلاغكن تملا لوق عم لمأت همفرامتعالا هجو ىل_ءهلوق لاق ثيح ىنرعلا ىلع نيه اش شلا هر ضرتعااف ىوجلاهرك ذاك هسنب فالح ىلا سنحلا فرص نارادتعالا

 ىدبأ نعىنعي تعطقناوات دسكمتمهاردلابىرتشا اذان (شغلا بلاغ ىأ هلوق) طقاس ىببتن ا هفالخ
 هتمقفالاو الم ناكواكلاهناكن ا هلثمو اهاق ناكن |عيسملادرىرتشملا لع سو عسنلا لطب نمانلا

 حابصلا عراف (ةقفاملوق) رج امالادنعاذهوالصا عسل اذ كحال ضوبقم نك, ناوأ
 ضءل فج ورتتناكناودالملاعمج ىفاهيةلماعما|ساخلا كرتين اداسكلادحو ساسنلا ىدنأ نع عطقناوا(دسكو هلوق) ىبتنااهقفنأ لاقيف هزمهلابىدعتيو تدفن ته: با نماةقن مهاردلا تقف |
 دحو هتجت د اءاث ناومذخأ ءاش نا عثاملاريكف مهدلب ىنجيرثملاذا بيعتي هنكتل عسنلا لطسال دالملا |
 ىرغصلا ىواةفلا فو توسلا و ةفرابصل ادب قدجوب ناكح ناو قوسلا فدح و بالنا عاطنالا ٍ

 داسفل ىنكيهداب ىقداسكلا امهدنعام أد لوق ىلعنادا.لا ع.ج حيو رثالناداسكللا ريسفت
 الو عاجالاب هلاح ىلع عسملاف ضمقلا لقا وتحت تصقتولامتالدا كلاب دمق ىندعةدلملا كلة ىف عببلا أ

 تصر وا سولفلا تاغ هيزازملاو ةصالخلا قو ىرتثملاريذقنالو تدادزاو تلغولا كو مئالاريتغب | ©
 هملعو ضدقتلاو عسبلا موداوتعق هيلعاسنا ىناثلا لقوا هريغ هيلع سدلالو ىناثلاو لوالامامالا دذعفأ|
 داسكلايد.ق هلوق قريم لا نال عاو رمت ضرقلا قضدتلا موو علا قعبملا مووىأ يش صوتا |

 ثدح ص+رااوءالغلادجن عاج الاب لثملا عود ىضتقد امد ذاهد نحو اههشغ بلغ كلامهاردلا هااالأ
 اذاعي زازملاوةصالخلا نع فالف ياك فا الا عئاسلارم الو ل 00
 قمفوتلا نمانتشهلاراشأام لصاحاذهاهربغ هلع سلو اةمقلا همزا: له تصدر و |سولفلا تل
 ىىلوالانامولعم -لا ناك ضمقلا لبق همع# تصقن اذا هش غ باغ ىذا نعل ىف كسحا مع اذاو لاق

 تلغولا كو ءاوسهل نوكمالف عاجالاب عاملا اريختن ال هتهذ تصقت ازا هش ىلع هدح ىلغ ىذلا نُلا ظ

 ةضفلاو ىهذلا ىفىتحراح فسوب ىأ فالخنن امهفت نا كاب او لاق عاسجالاب ىرتشملاريختنال هتمقأ|

 كلذن اذ عاج الاب هاو ساونم حوف هل بحو نمل زان الهنافللان رلاو باكل او ىد لاو قدنيلا ىنب رشلاك

 كلب نُهلا نال (مدنعع با! لطن هلوق) دوقنلاو سولغلا نيب ةقرغتلا مدع ن عشان رصأط > مهفلا ْ

 همزلب حاكذلا ىنو هيلا اراشمن هلا نكي لا ذااعدمقم علا نالطب ملطف نثالب اسعبب ىقيفداساكلاب

 اذاامأو تعطقناوأ تدسكف دمج تناكو ا تءطقناواتدسكلةو شغلا ا,ملع بلغ وتلا مهاردلا كلت مق
 دقعلاتقو ناك ىذلارابعلا,بلاطب ودقعلا ىف هن ىعسام ىوسج و رلا ىلع سلف تصر وا تلغ
 سولفلا تلغاذااعق الخلا هب زازيلاو ةصالخلا نع كح نادعب رلى ذاملاةءنا قب انديش

 ىلعنيدلاو عسبسلاك ةراحالاو ىزازمل| لاق هلو نماسهريغ هيلع سدل وأ ةعقلا همزاب له تمص+روأ
 ىواسملا عطقنملا فكلذد 7 واامغاى :رازملانالءالك" سدلو ص راو ءالغلا تا قلعت نمهنا مهوباذه

 هلوق) ىوجايلممناكنا هلم مواسعت ناكنا (هتمهدرنالاو هلوق) انحش هملع هيناذك داسكلل 0

 كلذوداسكلايهدعت ملستلار ذعت اتاو عصدقدقعلا نال (شغلاتلاغة مق هلع فسوب أ دنعو

 دنع عسبلا موب هتهقريتعت نكل ه-دهق بحت عببلا لاس ملاذاو جاورل ام ىلاو زلا لانقحال دا سفل | بجودال
 هنالاهبسانلا لماعت امر آوهوداسكلا مون هتعقرمتعت دم دذعو هرانوه2هراص نمل نال فسون ىلا
 لوةورهن سانلاباقفرد لو ىلعمل ةو فسوب ىأ لوق ىلع ىوتفلا لبق ىبلي زةهقلا ىلا لاقتنالا مو
 سس
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 ده
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 ظ
 أ

 "م (ن كجم مالم ىلع 1

 1 ءاضتقارخ ؟ىلاهافسق دقؤ دقعلا بح وماربغنااملام الن دلا ىلا فاضمرخ 1 فرص د قعن او لوالا

 (حماةضفلا تلاغوهلوق) رولا ةعجارع رعب جفال خلك املك لئالا كلا نم 2 ع كاودجاو

 (الضاغتماهسنح | هعبب محضف هل !وة) ىنبع بلاغا 4 ن وكمو عاب الل شغل ملق نعناولذعال امهنال

 رخ الا فىذلا بهذلاوأ ةضفلاب لب امامه: هد-او لكنم شغلانالانزووأ اددع اهامم ش وغلا ىأ
 ناو ديال صلاخلا تهذلاواهصلاخلا ةضفلابتعباذاو سنحلا ف الالام لضافتلا ا
 شغلاسدئازلاو هلثممردق نوكيىتح شوشغملاف ىذلا بهذلاوأ ةضفلا نمرثك ا صلاخا نوكي|

0 ْ 

| 
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 اهّدربو ضعبلا اهلمقن ناكن اد جورتال ىتلامهاردل هذه نمهس.لاراشملا,ال هارت مهاردلاب قاعد[

 ا

 عصبالىت> هلوق) فلاضالفأ

ٍ 

 مادا اناث تراه حالطصالاباهنال( جيو ربت م ادامهلو5 ) رهندقعلا لطسسال ضرقلا لبق تكل هولف أ

 قب رط ىلعالا هف< هعبب زوال ىتحانه شغلاببوا2ملابهذلاواةضفلااو ريعا مهنا لصاحماو
 الضافتم هعرب عنمو بهذوا ضف هلكّن اك ل عذ- بهذلاوأ ةضفلاببولغملا شغلا او ريتعب لو رامتعالا
 ال "امو نولل ثمح نمالاح ة-ةش>دوجومرولغمابهذلاوا ةيولغملاه ضفلانا امد قرفلاو
 فرعول ىتح هرامتعا نكمالف ل احنا ىف هل نولالو ثاإ مو قرتح هنالام م ىولغملا سلا فالذع ةناذالاب
 صلاخلا سامفلا كك همك ناك ئثهنم جرخضالو ق رص تلاغلا شغلا قبهذلاوا ةءضفلا نا

 لضافتل ازوعال انذكحوالضافتمهسحهعب زو الوالصارادتعا همق بهذ اواةذفال نوكمالف 2

 ىه ةفراطغلاو يله زمهرايدقلاومالاز عأاسمنال شغلاارمق تلاغلا ناك ناو ىلادعلاو ةفراطغلا ىف
 لاخ لمقود.شرلا مانا ناساونريهأ ىدنكل |ءاطع نفد رطغيم ا ةدوسنملا ىهو ةمشب رطغلا مهاردلا

 ريعضلا لعج مح حراشلا رك ذامن العا( حئاربناندلاو امهاردلا عسب ىأهلوق) ةباتكيتشرا لو راح

 | فنصملا مالك نمرهاظلاوه شغلا ملعغوىتلا اريثاندلاو |مهاردللا هع يع فصال الوقىف
 بلغامزال متنا ةضفلار ايتعارريمضلا ثنأ امناو لاق ٌسغلا بلا غلريمذلا لعج ثدح ىندعلل فال
 بهذلاواةضفلادوجول ضعبلا ف فرصوهنال(ضراقتلا طرتش نكلو هلوق ) ةضفلا رصف: 1 هشغ

 أأريتعملانال(امبب وا اددعوااانز و هلوق ) ىلز رض الاريقنال هنالاضب أ شغلا ىف طرغش و نييتاجلا نم

 تناك اذا تح ةداعلاريتءّتف سولفلاك تراص شغلااممف بلاغلا ناك امل هنالّداعلاهمف صنالاعق
 (نيرعتلا نيعتنالر هلوق) ىنيع امه: هدحاو لكسف امهب ن اوددعلا مف ددعلا.ن او نزولامف نزولا جيورت

 اهنال (حانييعتلاءنمعتتو هلوث) ىجلي زىضتقملاماقل ةبنْعْلا لطتتالا دوجوم حالطصالا كلذ

 تكلهول واسهلصا ىلا تعجراهبةلماعملا اوكرتاذافحالطصالارانامأ تاعجامتاو لصالا ىف ةعلس
 عسيبلاقال او لعب رختالان انيدقاعتملا نملك رعب واهاح نامل عاناك اذا اذهدقعلا لطن ضدقلا لق

 اهيهعابواهاحت لعب عئابلا ناكن او اهمسنعت لب اهتمعيدقعلا قاعتدالةجربمشلاو فونزل |لّثم ىنهف ضعبلا
 ىن زا ىفامو ىناشل اق همدعو لوالا ىناهب اضرلادو ولد ام اب هقح قلعت داسج مهارداس منا نظ ىلع

 هلوق) ىلشلا نعانش ريمذلاريك ذترهاظلاو هطت اذك ىناثلا فاهمدعلو لاق ثيجريعفلا ثرنأت نم
 لبقاك الهبدقعلا ضةةنب الو نزولابالا اهب عن ازوالت- عم امتلافةضفلا بلاغك (ىواستناو
 حرش ثيح لاخلا نم حب راشاا اميه هنمو هريغو ىأيز نيعش لف نمئاسمالاهلثمديطعيو ملستلا

 فرعصلا فو هلوةدعن اذ هرك ذبسانملا ناكوانزو انواستمالا ةصلاس  ااهعيب مصنال ىتحهلوق عسانتلا
 امىانسالانزو ىوا تلا طرتشا ثمح حراشل اءركذام نا ءامئانش ىتنعلا لعفاك شْغلا تلاغك
 7-1 نم هيفاممرثك ا ةصلاخلا نوكش ىتحزو ال ةصااخلا ةضفل اراه ابولو لاق ث مح ىنرعلاكهريغو ىلم زا ىف

 سشودغملا قام رثك |صلاخلا نوكمنامزلن سوسمملا رز ولان واسم صلاختانز وناك اذاهنالملا ةهضفلا

 هلوق) ااه ضارقتسا مصدال ىتحلاقن ارهاظلا (حااهبضارقتسالا
 فرص وهريغو حراشلاهرك ذاك الضاف:هاهسنح اهعبب زاوجءاضتقم (شغلا بلاستك فرصلاىفو

 2222222222 سس



 (نيعملا تق نمىفاملازحلا) مب

 هّعدق بحت هلوقو نوكلاو رادلاةمف ىلع سر فلاو درعلا هذ ةمدق نماهميصن امياهذ خأرادلا عيفشل

 عاباذا هلاثمةياهثلا ف ىلاق هسنج العن ىلا سلا فرص نارريغال هيف دقعلا صد ىذلا هدجولا ىلع
 ولاذكو راشدلاءازابىرخالا ةسماو ةسلاب سلا نوكتفدقعلا 3 ”راثيدو مهاردةسما# مهاردةريثع

 لعحو دقعلا عد مهردو نير اند ارانب دو نيمهرد عان نأ باكل هل ء سم ىفاك نيسن ب نسج لبأق

 تلات هل اقم نال( مصيال ىفا ثلاورفز لاقو هلو ةتجش ىسوت ارخ الا سنجل اهب اسقع سذج لك
 هفناكناو زوحالف هل ربمغت سذجلا فالح ىلع هلج ىفنيسعتلا ىلعالع وشلا لعماسقنالا ىذتقت
 هت هفالخ ىلا سدا فرص فن ااناو فرمعتلا يدةلزو كال فرصتلا ريبغت نال فرصتلا ريضن
 دسافلاو هفصوو هلصأب عورمشم يىجأ انال .يلاودسافل اب ةضراعمالو هداسق هسنج لاو دقعلا

 لكلا هلي اقمالددقا ضر عت, ن أربع نم هلا |هتملا قلطم ىضتقي د قعلا نالو هفصو نود هلدأب ع ورشم

 نالددو>وم ىهذا ةلياقملا لصالريمغت ال فصولارم.ةتوهف اري_.غت ناك ن ثلو قالطالاب لمت ارذعت مهر ا دزع حملا دنقملا ىلع لمحبف هسنح فالح نمالو هسنح نمدرفلا هل بامالو ع وشلا قب رط لكلاب 0 :
 ا دنعلاقولهنا ىارزلادافاور هنو لد زرمغتن ل كلذو لكلا دلي اقع لكس ىنكلمملا ةداقا همف كلب اما لصأ تي رد
 فدرا(حلارمثءدحا عب م<وهلوق)اعاجا ىنع مص سدجلا نالةالب اقم سذحلا نوكتنا ىلععبلا و ا (را_ عم 0

 دخ وبنأ نمد هنق قرقال هسذح فال ىلا سدا ف رمد نا ناممأ اعلق اه تلع ناو هللا هذه 26 0 0

 ريتعيفدحاو سجامهنال (خلا خعص مهرد عب مصو هلوق) رهخامهدحأو أ نيلدلانملك ىف ناسنجلا أ ةريرز ” ثادوم يب ير:
 نم قس ال (نيعيت نيمهردب هلوق) ىننع ىف اسلاورفز فالح هقو فصولا نودردقلا قىواستلا مر د لإ

 ةثالث نعاضوع مهاردهثالث لعع لصاحوهو اردق ىواستلا ىلعرا املأق هللا سدج نم عمسلانا ى/ "ني 7-0 و

 تيب اهدريىتلااهنالاّقحالامهمب ىنانتالو ةعطقملامها اردلا ىه لسقو (حلا راعتل امذخأرامهلغلا هلوق) : 0 داي دو

 اعطقابنوكل لب اهتفاب زلال املا تدب هّدربام للان اةيابنلا نعىزعلقن اذءإو ىلب زلا نعرجتلامملا ا 0
 000 دل سؤقئب هصاقملا عقو 00 0 عمد ىتا 93 0 7 1 - 5 0 1 هع 2 : - 6 و يور ٠

 ابرىأ ابرلا نعزارت> الل نيمعتلا نال ل لا ىف اك اعاجازثاح كل ذو ضدقل ادا هندمعت الو اهضق بحال / 0 1 7
 نيدربن اندب نيدمهاردافراصتولا ذو هتنقاعقرط#لا عقب نيدىنايرلا اغا طقس ندىارالو ةئيسنلا 2-0 7 000 كدا 7

 لبق ىنعب هدمد لصحوأ ف رمدلادقع لبق ادوحومندلا نوكح نأ نيد قرفالورط# | تاوفل مص تساي“ اني هم /
 دوجول ىف ةكمفرخ [فرصءاشناو لالا فرممال مسفلا نمضش ىذل اوه صاةتلا نال مصالاوه ل الاو 0-0 4 بيس نيدباصاف:نوكيمنالفرصلادع, تداح دي صاقتلازوالل قو رهلا فاك قارتفالا| ٠١ ثقو برر عتيبي.

 هوجو قس ىلا ة>احالق هل.ةامىل ادانة باريغن متقول كلذ نم ادي دج ادقع نوكي هن اله دنع ندلا
 هذعد لص>وأ فرصلادقع لبق ادوومنوكي نأ نيب نيدلا ىف قرفلا مدع نمىجأب زلادرك ذام نا ملعاو
 3 ةرشعب اراني دهعس نات داح ندب صالة وص انوش ةقاطمو هريثوت راشدلا عب اذا 3 وهاتعا

 انهو ىنرعلا لوقو ساما ف ناصاقتسف رشدان وثهنم عامنأب عاملا ىلع ةرثعرانبدلا ىرتشل ثدي
 نملا ف قيساع لكش تداحلا ن:دالرب وصتلا نم ىنمع ل! هرك ذام تاق نق هنرو ص هءاوص ىرشأ روس

 بوثل |عيبداسف نمهانمّدَق ام ىلعءانب بوثلا عبد سف ايوثاهب ىرتشاو مهاردارانبد ع ايولف لاق ثدح

 .| لدب ىهىتلامهاردلاببوُهلا ىرتشا اذااعق ضورفم ق.سام تلق فرصلا هعمدةع نمت هارغشا ناك وأو
 رانيدلا لدب ىهىتلا ةرشعل اريغ تناك-ف ةقلطهابب نولا ىرتشا ىتلاةريثعلا نافانهام فالك رانسدلا

 هرشعهرشعب رانيدلا عتاب ضرقتسا اذا ثمالا أه ةغلا نع رعلا قو ف رفلا عوف صاقتلل خت> || ذيلو
 ةقفنامأ ىسهتنا ضمقلا هنمدج ودق هنال ىضارتلاىلا اة الواصاصوراص هم بصغوأ ىرتذدلان م

 ىو رذ نءاض ارح ىضارتلا نمل ديال ندا ملعج وزلل ن اكح اذا اب. ةصاقملا عوقو ىفف ةجوزلا
 سفن ااصاقئامامهن|ناستسالا هجو فرعصلا لدببالا دمة سا هنوكل (مصتءالرةز لاقو هلوق) ىسباركلا

 0 ب

 اد



 برسل (نكب سمالذم ىلعإل

 رمام فل ف الواررضالب صاخخت ةيلحلا تناككاوساقلطمداسفل امرها ما عسبلا دسف ةصاخدازولوردلا
 نادهلوق) ًّو رضالب تصاخت اذاام ىلع لمح هنا لاقو با ارسلاىلارهتلا قءازعردلا قه ,رذامتلق ىلزلا نع

 (الطبالاو هلوق) |:زهش همست ىلع ةردقال ىوج ةيلحلا نع فيسلا هناوص (فيسلا نعةيلحلا صلخت

 (هرخآىلا ف يسلا نع صلختت 1ناو ىأ هلوق) رهن فقس نم عذج عك درضالب فيسلا مستر ذعَتل
 ةيلحا نا هلمملا صرف ناهمق (متا ةضفلا تناكاذا اًدهو هلوق) ىوجح ة.121|نع صلخت: هءاوض

 ةضفلاذاوخالا ءاسقالا نانبلم الكل ادع دزأب محأو همنع ىنغتسمد رك ذناكف هنام نْمْلاَو نود

 (امهةدقعلا لطب هلوق) لكالا نعىوج لاحلا لهج وأ يواسموأ لق أو أ رثك نوكد نااماةزرفملا
 نوك مع ملا وعلان ءىلاخ ال ضةلاوهدسفملاو زاوجاوه لصالا نال (رفزئافالخ هلوق) قيعابرلل

 لقأن وكن الاة>ال عسسل ةحصل طرشدقعلا دنعءاوا سملاب معلا ن ا لوالا هج ود زاوحاموكح دقعلا

 ضدفو هلوذ) ىلي ز هم | 0 ايداسقل |ًةهح تجرتف نههجو نمداسفلا لصف رثكاوأ هلدمو اهنم

 هلوق) همل دب نم لكض.ق نم هتعهأ ريال فرصأ | نالهرو عطا ءانالا ضيقب ديسقتلا نع تكس (هنمث ضب

 مدعن هلق نم تءاحاهنال ةكرشلا عرامخ ىرتشلل تشالو (كرتشمءانالاو هلوق) ربع دّقعا | ةكك

 دسلا هيفرظت نكمل علا ضعي ضقو عسبلا دعب ىأ (اهلاحدلثملاو هلوق) ىلي ز قارتفالا لبقدقتثلا
 اهلعجاماوار وصق هيف ناعم هيلا ىادال هثانب ا هلع نأ, انذعش ههج وو هه> ونيسلو ىوجا

 لوق ىلع مزاب تاةناف ىهتناهدعي وأ ضيقلا ل دق قاةعتسالا نوك ةروصنيةروصلا عبف ةيئادتبا

 ريثأت قاقتسالل ن وك« الف دع حو قا ةدتسال اروهظ ل مق ةكرشلا كغ وش افاد ةلكدملاو حا راثللا

0 

 ماقلا لبق هيلعةقفصلا قرفة راسا هإ تنث هل. ناكحواو ض.ةلادعن قىكساازااذهاه درع ال

 لع فر يعش ىكو ربى رك امهعس نأب (امهفعذد هلوق) ىعمهردل ايران دلاو نيران لابن امهرذلا

 رخاالا لدنلا ىلع تمت سم نيل دملا دا نا تاملا اذه ىف لدالا مث ىن.عربرك ريعشا كو ريعش كد رباك
 مة حفشلا هيف سحتا مف ةعفشلاب وحوو قاقعتسالا د نعنُْعلا عوج راو علاندرلا ىف هندي اقرهظتو

 ةمقلا يع ةجسقلا وتو افتت تناكناوءازحالا ىلع ةمسقلاو هداحآت واسف: ناق ه.فايرالامدقعل !ناكن ا

 هلوق ىفةراشالا مساو ىلي زريغالدقعلا هبف حما ىذلا هجولا ىلعهتج-ق بعتاورلا هدام ناك ناو
 ىرتشا ناكءازحالا ىلع ةم-ةلاومداحآت وافتن لن اف هلوقو قل طملا عسبلا ىلع دوعب حمااذهىف لصالا مث

 0 0 ا :
 | ضيلا ءازحأ ىلعنيموسةم نانوكي ىرث كلو حافتلاف ىرثكو حافت نمهلدع زوجو ضب نماددع

 ناو هلوةو ىزتكل وجل نمهناصااع ىرتشا |عجرارذم ض بلا نوكرهظاذا تح زوحناو

 | ةعقب عج ريدبعلا عسا مث بوثو سرفن ادعو دب راح رتشا ناك ةعقلا ىلءةمسقلاوتوافتت تناك

 َك || ل
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 هصح لممملا اذه لاول هناهدافه هالاة- الا ةلازال عبسلا د سف ةداخ د ازولواعبت هعس ىفافوخدلاضر ا

 (نيعملا خف نمىنامن اع را 2

 وهو شكر ز ماب هريتءافرممعلا لهأ ضعب كلذ ىفطلغدقو نوابكل اك هوو شاشلا قل علا ن اانمداةو
 ادوصقم ناككف با  دلاكعسمملا ىعسم نم شدخلاكهر ضو بصقلا نم شكرزملا امذا قراغلا عم شاق
 هن عافتنالا اق شاشلا كلذ كحالو هتاوفب توشب لب هنودن قال دوص#ملا ضرغلا نا ثم ايلصا

 اًذهدافتس اكعد اتوهل. ةلاصاادوصةمهوحو شاملا ىف ملعلا نكلف معلا لب زاامدعب وأو لس اح
 هك ذامنا ملعاو ىننعالا كه سبل مرحة لاس اادوصةمناكولو ةمالعلا نم قتْسموهذا ةنهستلا نم ىنعملا
 هلرهظ الاعتهعبىف اهلوخدلهلوقب اضيأ ةيلعلل مسا ف.سلا نا نم هركذام للءع ثدحر اة اردلا ف
 | عوببلا باكر ملصفلا ىف هيجي رصتلا انمدق اك نها نه ّئثهلب (ةرالاعت عسبلا ىف لخ دامذا ةعصهجو
 'نمانههراو-صامذااض انه اهفرقساعف م-هءالك< رصااهلاضم هرو تحل هفذح ناوصلاق
 هلوق) اعتتالادصق عملا ف تلعن دامت .نأب ضاق قارتفالا لق ىُمْلا نم ةيلحلا لب اقام دقن طرتشم هنا
 عم فيلا ةلئسم رك ذ ىلع هل لماسحلا ناكو قمسأكارمد هنوكل ةيلحلاىأ (اهتص-ضورقملاىأوهف
 ص ضبقال اقرتفاولو هلوق نمى أسال ةئثادوتلا قوطلا عمم ل |ةلثسعاس نع ىنغتس هنا عمةيلحلا
 للخلا نمر ردلا ةرادعىفام مل-عتانه نمو ذئن.حر ا ركتالفررضالب صاخت نا اهتود فيلا
 دقنب هلق لعتالر رضالب صاخت نا هلوق ناركذف هترامع جيت نيدهاش جشلا موحرملا ل واحدقو
 ر رضالب صاخت نا ف.لاىف مص ض.ةال. اقرغت ناو هرب دق فوذ حم طرعش باوجوه لب نيسما

 ناىءاو هبلعمدازىب 'زع ضارثعا نع باوج نيهاش مشلا ىنءب انش هلاقامو انحش ل افا حف للطنالاو
 ةناميررضالد صاختو نوه هّيلح فيس عاباهصنو در قولا ةعب ام نم عقواسعف عقو ر ردلا باص
 سلو نيس ا دقن اذااعق ط هريس كلذ نا مهوب ررمضالد صنةتو هلو ةذ خا هضفلا نم دقناه نيس دقنو

 ال_صا لاعب ص/ةت 1 ناو طقف هما |ىف لطا ضيقالر اقرتفا ناهه دهن هلو قل ةمطوت هرك ناسا لب كلذك"
 صا نا ف.سلا ىف مصن هنأ نم هنسمورردلا ف هب حرصامىلاطقف ةيلحلا ىف لط» هلوقد راشاو ىسهتنا

 | هلوؤف قوطلا عم دي راحلا ع بكه هلست ىلعر دن ذشنيح هنالرونلاىفللاقةيراسجلا قوطكررضالب

 | صلختلا طارتشال هجوال هنا لصاسحلاو فقس نمعذج عنك ب ررضالب ههل ترزتلالصأ لسطنالاو
 ار ودعال ُثدح ضف نعال اقرت ااذاام فال ع. نا ىف مص عسببلا ن وك! هضفلا هصح داتا اذاررضالد

 زيكا ةرامعنا ع7 انه نمو ررضالب صاذتلا كما نا طقذ فرصلا ادرعام© لب عجل اقعببلا
 (امهنة نم لاقوأ هلوق) اض. أ مهوهرب ونتلاةرامع ردصا ذكوهناقولاورردل رادع فالذع اومف ماها ال
 ىسومىتفوهو ىلب زا قاكامهدحاىسانلاوامهةوحاسن ىلا: لاق د>اولا|مبداريدق مندل نال
 ىبنومى دن لاق ثيحامهنم لكل ناسذلا ةمسفب يررصتنا ىو اض.سلا ىف ركل نون نب عشوت مالسلا هيلع
 مالسلا ه.اعىمومن !ىوررعملا ىفهدوقوو هتامح نم ىأرام هلركذي نأ عشوبو هلاح فرعتي و هبلط» نأ

 ةايحلانيع نم عشوبأضوت ل ةورضخماوأ مول ةزجرعجلا ف بنوو ىوذملا توحلا برطشافدقر
 ىلاسعت هلوقب ىلي زلال دّتساولف هرخ ؟ىلا هرمأ ددقفت ا.سن ل ةوءاسملا ف سنو و ش اعف «.لعءاملا مضتناو
 ىلوأ ناكل ةيادهلا رمش نعهداز ىب رع هلقن كم ملارصلاوهوامهدحأ دارملاو ناح رماواولل اامهتموب ردع
 نعنوكي ف .سلا نءنم لكلا لعجوأ فسلا نم نمفصنلاو هللا نم نم فصنلا لاقول .(ةق)
 نوكررمضبالازيمتلا نك< نا ةصاخ لصتلا نم نماذه ذحن للاقول طدحلا فو دحاوئثك امال ةملحلا
 دصقو فرسلادا في حرصدنال فرضلا لطدر رضرب غدا هريسَم نكما ناو ناد: و فرعا نة دوةذملا
 ريغ نم صاختن هما تناكاذا م ىلع لو #فرصل اد اسف قالطا نم طوسملا نع ةداهنلا ىفاه عسسملازاوج
 ةيلعلل ساهنال فسلا ةدح لمتملا اذهل اقول اذكوردلا ىف و ىجليز ط.حلافامنيدو هند اقفوتر ريض

 | ىهلوذ تلق نافةمللا فال ةمالا هس نم سبل قوطلا نال ة.صاخ لة ناو علال سقف همالا

 ردلا



 ( ىكسمالنم ىلع)

 اهللع نم ىلع اطارتشا نوكم نيدلانيمعت نالدفاعلاريغ ىلع نلا ماس ارتشا نام نككنيعتنال ذك
 اًعيشدب ىرتش اف صنم ىلع نيددل ناكول هنا ىرتالاهريغ ىلع هلا يت اذامكندلا

 سدلو زوال هضبق لبق 0 ءمم فرصلا بايىف نث خلا لوقنو أ زوحال نيدلا هملع نمزيغ نم

 نام زاماو نيعتابن يعش ,لاهذ رفز فالخو هيفلسملا فاك |ذبعتم نوكين أ اعبنم هنوك ةرورضّنه
 زودالوهو ض.قلا لق عمبملا عب نوكنهن ال قاغتالابز وال هناورمتلاو غوصملاكنيدعتلار نمعتب
 داع .ةلا ىضتقي حلا عي فرعصلا نق نا نم بولا عدا د اهحولا نم ق.سامنا لءاورهنو ىهلبز

 اه نيعلابدا رخا(ةسهتر انهت رض هوس ندا قاما قويا نممبوثلا ىرتشاءاوساقلطم

 هةلاخضام نيدلابو ةمذلا ف نكملامانبعوأ تناك انيدنيعتلاءنيعتتالدوقنلان ا ر زل لدعتلا نم قدس

 نيل ان نيت . هنال غو صملا نيعلابو د: :لاوهو نم. .عتلاب نمعتنالام نيدل ادا 1 3 و ةمذلا ىف نتكلار

 دنعردقلالب ةعقلا قوطلا ىف ريتعن ال هناف است هم همو ىجلن نلالاق (فل ألك ةمت هلوق) قمساك
 ىتاللاو قوطلاب .الياقم راص قوطلاردق نالةيراسحلةِهق نايب ىلا ةجاح الانكو هن ةل.اقملا

 نأ ىلا: اشاللوأ ىثملا ىلع هلا ماسقن|ناسلاما نيئدش دحال كلذ نيب تلق ترثكوأ اهتهق تل دير احنا
 هلوقىضتقمو ىنمع سكعلادوأ امهذ ناو ةضف قوطلا ناك ن أب قوطلا سنج فال نمنُولا

 قوط !ارادخم فاح ةنوكلاينا قباضبأ لي 0 هلتاوجلاناملاتاق
 عملافولف هسسطا ع نم ناكث مح هلا موهذملا قنا ىل- ب نع لا ديزن نا ظر هلا لس طرعشن سدل نيد وأ ستم

 1 ذا لاقُم ىلأ قوطل | لعج فو حفلا ىفلاق ن 5 لو نع نارا نعل هتنز قوط

 0 هلوق) رسل عت عونودعلاقرادقملا اذهع.ضروةب ورضملاطرا ةريشع هنالرب وضتلا ف
 نيفلا نملادبالا ىلعرجلاب (مادق:فلأ هلوق) قارتفالا لق هضدق ريا (قوطلا

 ىدعتم .:نراعمداسفلان ال (لكلا ىف ع بسلا دف هاوقا ا: عش قوطلا عمى أ (اهارتشاول هنالهلوق)

 هريغىلا ىدءتءالف ئراط هناف ىلوالا هلمملا ف اكدأ سف لا فالخت عملا قد عورح نيب عم <جولاكع هجاىلا

 فرصلا قدسفي ثمح قوطلا ةصح ض.ةريغ نءاقرتفاوالاح هن ناكولام ىهىل زاك 5
 ضدقلانال (ةصاخقوطلا ىفامهدنعو هلوق) انراقءالاثراط اهقفداسفلا نوكأ ةيراسحلا نود
 دلو دردلافلا قرف مون. اسلي دمواراتل طرمدن سدأ

 ةناسلا دانس نأ هلدعام ةلالمت رشلا ىف هفر طلو ما قوطلا نءوهف هع ءاسلاة لكلا ىتعبافلا

 01 افلادقنوأ ه* هجن كعالف لصالا ن مادساودةعلاراصف هّميس نءغلأب . امهوارشابق طظرتشا

 تنأرٌعهررقت لق دسقلل لاوزازاوجتابلا دقعلادوبو تارتقالا لو فرصلاةسج د10 طظنهمو

 معتريرقت اااذبسو اضنأ ىرعو كال ركل هد هن ضرتعاامدر و ىلا د.عزيشل اموحرلل ةقفاوملا

 ربع هلودذا لا ةئدسنأاردمقمريغال مهردىفا "1 : قوطلا عماهارتشا ناو لاق ثح ىدنف | حونل عقوام
 قارعف الا لبق قولا هصحدعب اذا: ارثاحدقعلا باتسال ةئيسفلاب ان دينقتلا عمدبا ىضتقي هثيسنل ايدمقم

 داسفلاررقت لضافالا ءالؤدم هرقل تعلو ف وسو قلد ل رس هناكو كاذك نمو
 اه ارش تقو ةعسفلارد ازا قارتفالا ل- ف قوط لاهصحدقنب زاوجلاىلادةعلادوع مدعو

 مص سلجم فلسجالا طقسا اذا لاق مح وريغكم -مدنانب وهىذلا باكلا ىف هن رمد هو شام عم

 ركعت ةلّدملاهذهت لق نا (حماهةءاحافسس عابز ا هررشت ل لسةدسفملا عافت راباالعمفرصلا

 نا طرعشد ال هضق ن نم نوليك هبا ىلعاكر عاراد ىرتشا اذا هنا ن م حومم هيلا تاك نملصفلا ق قسامىلع

 عببملا ىعدم نم ةيلحلاناوهو نيّداّدسا| نيب قرفلل لسنال تاق قارتفالا لبق هلباقيام نعل نسي
 لوخدناقرفلا لص##و نولمك-١ ل|فالخ ' اضأةيلملل ءلل سا فيلا نان ةردلا سدا
 ةيلحما فال نْمْلا نم : ّىش هل. , بالف عملا ىعسم نم نكمل هنال ةيعبشلاهجو لغم سبلة

 لرأي

0 



 (نينما عت نهفات كا 4 3

 انكرادغ الف هنوذوادو درا“ هضورقل نوكينازر بودل: عجاف درسا دقعلاذا

 نمامش ط>و |قارتفالا لمقا مه د> ادازول هنا ىلع هر همن ل "اعل ١ طرش هلوق) ىمنا ةيانعلا ق ا

 ةيفاك ط4 ازوجوةدان زنا اؤد_ م هقفاوو نالطانامهو دسف.الفسوب ونا ل قو مامالا دن ءدسق سدحلا ||
 ةدايزلان || اوعجاو ااا تدع وت الصاب مقلد رسافلا طرعشلا نا ىلع فالخلا ىنمو ل

 ىلديدح | قدتساوإو قارت 2-فالا لبق اهض- .ةةدانزلا موز طريش : ودسفب ] سذجاريغ نم اناكو طخلاو

 ماقوهوم درفسأْن اوزاحكلاهوهودقاعلا نعضوا ماقلدمل او قسما زاحا ناف قارتقالا دعب فرصلا|'

 0 0 2 (ردقلا ىقهلوق ( رو لا 0 االول
 ههدوز "6.6

 لق كذا ولامن لاروع موق ن ةدتفتساو كلمْئا ارذزلانالتاند عزو راب ْ

 ىتدف ةصلا طرشوه لبق ىرودقلادئاوف ن ع ىلش ةيلختل الد. لان(ن طداقتلاو هاوق 0 راح قارغف الا[

 دو اذافاريست د قغلا ة لاك تل ء> قارتفالا لبق املاح ناالادق- ءلابانو رقم ض ل طرت نا أ

 اذهىلا جا ةالفةدعلا ىلعءاقبلا طرشوه مقو عدت د ّةعل الاحد جو هناك ل عم هيقضنقلا

 ْ قرص سدل اعفدسفي فرصرهاعقداسفلار ظاذااعف رهظت فالخلاةدئافورهنلا ف لاق ىايزريدقتلا ا

 فيسلاواقوطلاعمةمالا ىرتشاولا ذه ىل ]وو ىستنا خف ةلااذكرصالا لوم | ىلءد سفر الو مامالادنع ا

 امهددعو لدنلاىلاو مالا ىلاداسفلا ىدعت مام ل ادزعف اقريفاىتح نان نماشش دق لو ىل للا ||

 ناالاىهفصلاطاقس ادمق 0 عصالاوهو ليلاو قوطلا عرس

 لاومالا نم نزونامدريسغو سافل اناعمزاح رخآ الا. نملقث أ امهدحأو هلع ساحت*انا حاول هنال

 نع جرذالو هعنصلايدوقت لاىأ اربع الق اماع صوصنم ندق:ل افنزولاةف_صنال اض : اةيوبرلا ١

 جرف فرعلا هيف نزولا نافاهربةفالذم كلذ فروعتولايددعاولعج فراعتنانوز وماسبنوك

 هلدمىالاامهسولح عضوم هب ىو .الوهلوق) رهت عنصو غيصاذا هتيددع فراعتبانوز وم هنوك ن -_أ
 ا

 ْن زب نأ لق ماقمثمهاردةرشعن ريسغصلا نا نمراشدلا تن رتشاىفا اودهشا تالا لاقاذاام ىهو
 ساحل اربةعق نادمالاب قرغتلار اشعاع نكمالفدقاعلا 0 ا ةرشعلا |

 راع اسهدسأ عارطملالا ا لادمق نادق اعتلاىأ (اذ رفس نأ لبق هلوق) عئادملا ن نعرح ا

 فال نماغ وصم هدهد هيلعف هكللوت امتسامثن دةتلادحأ: نماسلق بصغوأو نيلدمل طادحأ ضد طرش

 نامئالامكح رم فا وفرص هنال رفاافالا-انسدعز ا ةعقلا حق لد 5 قرف 00 ” ناو هسدح ١

 عدوملا ددحب ع نال أقرفتو اهمسدح فالح هعب :دول ا عدوملا ىرتشاولو ضد طرتشن الو ادوصقمال ا

 فالخ : ةارشلا ضنق نعود تصغل !ص.قنال ةرمللا قالك فرصلا لطب هما دولا اضف ا

 محمد الو هلوق ) ضارعالا لأ دهن ال(اهماق .ةدر دسم لطس ثدح هلوقإةيانعراوسلا باقلاو رون ةعددولا ا

 لوبق ا االو هت :.هالو فرصلا لدين ع ءارب ءارال ازوعالف (مافرصتلا ؛

 ىأواف اموضا راما محي الف مسا |ىنءمىف هبال سةةئيولو ممصنملالاو فرصا |ضقتنا لة نافرت الا|

 تاوف هريوحت ىف نال (طقف وكلا عميد سفهلو) رح ضب .قلا ىلعربجا بهوام ةدخأ, نا بهاولا ّْ

 تدانملاو تسانم ريع ملا ض.ةلاداسف هرب و2 ىف نال هلوق نم ىنرعلاىفامودقعلاب ىعسلا ضدقلا :

 ةللالنرشلا فاك هلأ لع فرصل نامل طقفهلوقي راشاو رونلاك هريغو ل زل ىفاك تاوغب هلادنا

 هتحاحل مدقموهو كيع !|قح بولا عسب ةعصو ىلاعت كتبا فرسل ادانف تادروأو طبلان ءاا

 1000 متون التر دسلا سوارة انوي دعب كلذ نأب ل ا 8

 انيدهس أول هناىرتالاانعوأ تناك اند نيمعتلابنيه:ةالدوقنلاذا (روح هنارفز نءو هلوق) حفتر

 رمان مما ا ىلا جقارغخألا لبق نيدلاردق سلا بر هيلا مسا اذا تا 2

 كازك



 بع (نيكس مالم ىلع)

 رهاظلان اكو لطاب نعل ايدرلاب ّط هرشلاو لاق ثمح حراش لا مالك ىفامهلعب هنمو ىتنأ موملادعيدرلا لذ

 تامذمإ ْ كبعل ولو علابدرلا هل يأ (هيدرلاهلو هلوق) لطانمو» ءلاهذر مدع ىلع س.علاباضرلا قلل عّتف لوة.نا

 00 امتي (ةسقت) ىوج هف مالك |س ءلو قءاعت اذه نا همف (متاةفلمما تكن ايهلوق) مولا ىذم

 59 ناين ناوي دأأ او-اهمق طرشو لحرا,مهكاذاهيراعلاو هع دول و بصغأ [ةي اند ع نع خدلادسانلا طرمشلاب لطسال

 0 6 دو زوعام قبهنا اوبس او ةعفشلا ميلسو نوذأللا ىلعرت ا قدازةياهن ملا اذكةلافكحوا

 (ىغايزر : تار : || ةالصلاو حلاك ت امازتلالاو قانونا كسلا اهيفا< ىئلاةضحما تاطاسقس الار ص:ةعوهو هقيلعت
1 

 اك الرا :هقيلعت مد : هنافةراحتل افنذالاهيافدقو رعلاىفلاق از ةرامالاو ءاضةلاكت ال اوعااو

 نيل ارا اسف لام ضر: نا ىلع تمدوهلوق ىفاكاض .ٌمالماه قلعت عمن ةمشلاوة نانا

 ناورتاح طرشأاب هعفشلا ملست ىف 5 'هتاي رازبلا قو رماكاضي امي العاه قلعت حما هناق ةلافكلا اذكو

 وابن قاكايرشلا هع ممن هناف مالسالاو هتعفش ىلد يا تاس رس ِ
 جم و

 ا تب < <, لوجدووارتالا نمدتال والا مسقلا فمالسالا لود فني ص لاررحوردلا ىف نكمل رهنةيادملا ئراق
 ىع 2 0 75 !فطوم رقع 0 7 ىف لصم ارك دقو ىهتنا كرت هال انمرتكلا

 قمري. 01و ن0 .| حا هتفاضازو لاقولا فيش لا تول دعب مهلا قلعت زوص فقول نا هأوق نمرردلا امو زومجالاو
 هلال ل لما الدفاضالا  ءزلكلاذا ١ تانك ١
 2 3 / معا هللاو قد اىقالدف مآل ىقمذ 2 بؤد ناك

 بل ا 0 0 252 ك5 55-5065 هته كك كك كنك كك كك 5ك كك كح كك هك كك 556

 0 5 ه5 1 برع عير 2 م
 تر( 2 0 1 مك 2 ىف هلا 5 1

 للا // ير تيرس | د1 قرت ت11 1 او اس )»سنو ك1
 0 ا ا 0 242222522222222 22222222222

 ا ما ءلاعاوان مفرمدلانوكلرردلا ىقاكباملاب نونعب ناسانملا ناك

 3 .٠ ل 0 تاوع 1 ا كا ىوج هرخأ هياوصاهرتأ هلوق اذكو ارا

 فدل ّ / -- هو هأ ولق هذ | دا بأ لاهل هع | امن ههأ 9

 <: . تعفي ©7نري 70/1 هلاق ل ضفلاوهةغلرخ ريسفت هلو مهمولق هللا ف صاوفرصت ام (هغلدرلاو ل-ةنلاو ههلوق)
 نون قي محبا ىَتنا نه مديل اودالص لا هلع لاق ضئارف لا ىلعهداب زهنالاقرصتاداب ءعلا نم م عوطتلا يب لا ىع# هنمو لطحلا

 د ل هنمعل دن الهر ا ةي ول اذ ىعمو اضرفال الفن ىأ الد عالو اةرصهنم هبا ءقرال هيباريدغملا
 ل ل ا 1 20

 0 1 ا طخ اذك ندقتلادح ا ةدوحةدانزلا ن مدا رملا نولي هسفح سفحلا عب ىفو نيمدتة دال الا هننم تلات الو
 ..6ل ”هيبإ

 00 7 / 0 هقبناو ةمانسفااو يحبنا سن سام يي اسال دي انش

 00 ع ا هم علا نم هن لل ضد د | مسدس .ىصملان اف دةذزلارو | غوصملاب غوصملا ع -ب هنك ه ل_دمأ 0 ا

 < هدعلل ق ةاءامن ,غلاها ارملا لمقولو ىوحا لاق مالا عم رردقملا نعت : اذفواح رصاسنم قسإ

 لتس اماه دال اردت اكواد ىرتتافاضلا ديمونا

 2 الرو سه لعمل ْ رئامكتبو _ ررام هءفروصت 00 امهر دوهص سلاف رابخماو لجالااطقسان اف ضدقلا

 . ا قو ثمحر لا ىفام هعتوبو فرصتي ري ل ىناوالا فالخي | .ينمعالامهلُمم ىلع دةعنبدقعلا نال ن ويدل

يدلا نو دنمعلا ف تدامق هب ٌةراراخاماو همف تناتك ساراس ماو لاف
 : نإ ا دعنا ندلا صنار اولا ن

 ا ” هيو رلارامحتو تن .ءلارا تتاربتلا اورلا نمدمغتسااملصخعو لاو ىفاوالا نم خوصملا نمعلا نمو

 بوز | لاقشيحردلاةرابعفام لب انه نمو طقف تعلارابخةلدخدي هناقدقتلا فالط غوصملا نالعثدب

 لا 000 اخ دب امنا ىلدعل الهلوق 5 ىنعم نارهظ مثد - ةنالغوصم قب.عوةيؤر راسخ مص 2

 اةسهقلاو كلم نماةرإ ع فام الرول ل. .ضقفت ||! نمهلّثسما قامت ؤرعدقذاو طقف معلا ارابجت هإِدب

 يملا فالاتشال راارامح هصن امة قالب رمل فرح ا ديبقتلا لم ىاقلط | ثمح ةدحاؤ ملا نم

 اذ .كلابددر ىفةدئاخال هنال نيدلا ىفإل ط.ملا ىفاكورلاردقعل امس: هنال ىل او رمت اكن يسعي اهنىأ
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 ابهئاف تايقف جي وزتتل نا دلو مالدلام ثلث, ىدوأ ناب (ةمصولاو) ام .للاىفاذكىدووهر هل ةيصو هناملاو لطاب طرمشلا امصو نوكت نا ىلع
 مرا انش نادل ذك قلاملات ءافت ناد (ني»ملا تف نم ىناملاءزجا) ْ 35 (ةكرشلاو) ءرشلا لطد و ثلنلا نوه

 دسم 0 تمسح هء.ضولا اولا غصت ةع.ضولاو
 اهل. ناةيصو قمتو هاهلعح لطسفءاصن الل نوكن الانا ةمصو ةّناماوهلوق عم طرشلا انك ةرعع ةكرشلاو ةددشاو

 دسافلا طرمشلا مالك-,ااذا ىتش جيو تت نا لع كلا تدصو ا ىندعلاهر وصامل والاوالفالاو هل تناك |
 ' أ اذهذارطت هضانضشلاق (ملاهلامثامب ىدوأ نان هلوق) رهتورح متانهامو دقعلا دفنا ىذلا
 جور ن ا طرمشب ىلام ثا كل تد_صو | لوق.ن |يسالملاو هف مالكا سداو طرشلاراوةءلعت لامم
 نالو طرمتلا لطد وهلوق لل دب ت> وزن نأو (ثلثلا قه: هلوق) رملاو رلا اك كلاب ىب

 نالط ىنعمو

 طرش ناب (ةيراشماو) طيخا ف

 ةيراضملا تعجن راضملا ىنعةء.ضولا

 ىلع ةءدضولا نوكتو طرشلا لط:و

 ظ اد ا قو(ةرامالاوءاضقلاو) لام ابر

 اهاذهىلعو اطرشلاب لط الام ىتعا ىناثلا مسقلا ىف فنصملااهرك ذاذلو طرمشلاب لطم الام ةمصولا ا نالفمدق اذالاق

 1ممدعءاضقن ادعب تحو زئمتكلذ تل, قذ جوزتت ناددإو مالهلام ثلثي ىصواول ن اخ ىضاة ىو تف ىف
 ا

 ! ىرغصلا

 اد-هوزأح ةدلملاهذهريماوأ ضاق

 لاق ناب (ةلافكللاو) هلع قذتم

 عئاملا نعل يفك انأت عملاق تسا نا

 قاذك ةيافكلاو طرشلا صنعا
 لخرلاعانأب (ةلاوحاو) طبخا

 لاقف مهردفلاب هعرغللعالحر

 ناىل-ءةلاوحلات لبق لعل مرغلا
 هلاوما تح ىرعا اغلا ىضرق

 لاق نأ (ةلاكولاو)الوأ طرشلا.فو
 اذكى ىلبكوتنأف ع رات هنا

 نان(ةلاقالاو) لاحت ىناليكوريصد
 مهردفأ اان عون [نم ل خر ىرتشا

 رخؤا ىد ىناق ا عئاملا لاقمم اضاقتو

 تزاحتاة الاف ةنس نولاكل

 ناب(ةباكلاو) ريخأ#لا نودةلاقالا

 ةفو كلا نمجرذالن ا طرش بتاك

 لطان طرشل او ةزئاح هياكل اق هيذانالا

 (ةراتتلا ىفدسعلا سذاو) رع ناهلو

 دعلا اذه تنذاقوس له ال لاق نان

 هرارق ا مص ىناعي ناطرشن# :راحتلا ىف

 ساكنا لاق ناب (دلولا ةوعدو)

 اقلطم هنموهذ ىنمووقالماحةيراحا

 نع صلاو) الرا الماح تناك ءاوس

 دقف نالف مدق نال اق نأ (دهلا مد

 مصاذك ىلع قدوم مد نعل كاد

 اهنوتلا(ةحارملا) نع(و) صلا
 مدق نا لاقنأب ةحتولاكصاصقل
 ىلع ةحضوملا نع كت اصدةؤ نال
 ردصلا ص الجوموا الاح اذ
 ىلع مامالا حلاصناد (ةمذلادقعو)

 ا نم كلذذ أب نا ىلع مولعم لام
 هلد سسعملا بوثلااذهدرال نالاهاذا ةصال# | قو (طر:!ارايذنو'بءعلان دنا قدلعتو) اطرشأ |مصنال ةصاخ ىضارالا نموأ سووا

 ْ ١ لطا بنعلاب 7 لان ًط .رمثلاف تح طردقف كاع مويلا

 نال نانزيايت رءءاضقن ادع هلودو ه.اعراغال مقّتسم ىبممن | همصول امك ثاثلا قس امنافنامزب

 ثحرهمأ ىلا نحو فاتت المكح اوان دءءاضقن ا سقع تو زثول ىت> هل موهفمال حاولا

 |اهحوزتمدع طرشل اءدارملان وكي ن !لاق- ان ناحا مثد>ونلاط :ل|نانثاثللاهقاق عسا لكشتسا |
 دلق ثدح موضعي نمبحتلاو طقاس ىرتن ان امزي هلق نماذخ | توملاىلا ةمد.ءأل ةدعلا اضفت |كقع

 نيب|ا هنتي إو دجومل طرمشلان انتو رتناو ةنصولا ةح كلشلا هوامش هلاك شتسأ فرصلا تحاص
 ىلعربوصتلاريدق ىئش ال ( نانعلا ةكرش ىفلاملاتواف: ناب هلوق) طرمثلا لطب و حراشلا لوق نم هيدي
 نيفصن ةع.ضإلا نوك أ (ةدساوةعضولا هلو ) ىو حورمتلا ناك قالطالا ىتمأن لب نانعلا
 نمال تدسف مهاردةردعح لازم طرشولو (ةيراضملاو هلوق )تواغتلا فلاملا سأر عمتي مالدساف
 (براضملا ىلعةعضولال سناب هلوق) ةكرشلا عطقل لب هر لامتال ىهذا دساغ أل | رمدلاب لطمتا منا ثدح

 هنايرأا ىف هقعت مدقناو انالفءاش ن افصالا ىلع غلا ىف كتابراضلافنانهلوق نم ىندعلا امو

 !ناكادب و ءءالووأ ادبألزعالن ا ىلعاذك دا ةفءل ا ءالوإ ذاك(ءاضقل او هلودلطرشلاءاهقلعتل لا

 7 زازيلا ىفلاق بكرتال ن ا ىلعاذك هداب ةراماكةدلو لااقولاك(ةرامالاو هلوق) رهن ةحنجالد ولو هلزع هل
 اذاهلوق) رع لزع اكلذ نماثيش لعق ناوطرشلاو دلقتلا مد رجا ب ريش لوا ىثترسال نا هملع طرمثولو

 قحتسان ا هلوق) ىوج دساغل ام رشا اف م الاكل او ا سافطرمث ال قلعت اذه ناه.ف (ضاق تنأف نالف مدق
 هلوة) ىوج قلعتلا عص هياوص ط هرمثلا مص هلو قو همق مالاكلا سدلو قلعت اذهناهف (عبملا

 هنال ل. اراد نع نم لا غلا ىطعي نا طم اذاامةلاوكا داس روص نودي زازملا نعربملا ىف (ةلاوكلاو
 ىلع ري الو هييفنراد عم ىلع :رداق هنالهسفنراد نك نمءاطال !مزتلاولام فالخ مرتلااعءائولا ىنعردق.ال

 || ةرتهذهو لاق ه١ حالا لبقءاضقلا ىلعربص الو داصحم ادنعءاطعالا طرشا خوف ناك ادا[كهراد عسب

 تتلو لاق نان( ةلاكولاو هلوق) همف مالكلا سدلو دعو |: نم امله ناهءاوجو ف:دملا قالط | ىلع
 هبق مالكلا نسدلو قملعت اذهناهمف (منا را ته نال اة نادلو3) رهن ىلع كلامم ىنثرعت نأ ىلع

 لاعبلاليكوراصوادسافناكف مالمريغ طرشااقيلعت اذه نوكآ (ىلاحم ا ىفاليكورمصد هلوق) ىوج
 ظ نم حوت ىف لمعي نا ىلعو انالف لماع النا ىلعوأ ( هنذادالا ةفوكلا نم جرخمالزا طرشش لوقا:
 رهن + ىلع ةياكلاك تدسفال ادن اكن اد ةعلا اص فل خا دريغهنال طرمشلا لاس و معمق ةراحتلا
 ةيراجلا كتاكنا هلوق) ىوج هنذا مص هراو مو سلا نم ريدك ىناذك (هرارقا عحهلوق) يجلب زانع

 ,هباىلاراشأف اننعش لصف لادلولا ىأ ( هنموهف هلوق ) ىوج هيف مالكا سلو قلعت اذهناهمف (لا

 ناب هلوق) الواالماح تن اكءاوس هزوق هنم عع هنال كلذ مهوب هم اك ناكن او لم علل ر يهل | لعج مصنال

 (مامالا اص ناب هلوق) ىوج همف مالكملا سلو قلعت هدعامواذهناهمف (ا نالق مدق نا لاق
 ىن» (طرمشلا عصنال هلوق) انش لا مامالا ةمذلا دقاع خاص ىأ هيرلعلل لعافلا ف دسحو مامالا بصنب
 مناءأوق) ىوج هيف مالكلا سدلو قلعت هدعبامواذهن ا ه.ف(ملا ةصالخلا قو هلوق) امهتمذخأب وأ
 سيصل يصرا مودلا بيعملاتوملا كل ءدزاملنا ةضالةملا نءروتلا فىذلا (مادوثلا اذهدر



 نان دق لاقذأ(فاكتالاو) 7 ةلاكولا نعتلزع (نيكمالنم لع) دةفنالف مدقنالاق ناب (ليكولا لزعد)
 احر ىكححج عا ناىل- ع هّللَو [/ 7 ْ 7 ١

 لماعلا ىلعارف طرشنأب (ةعرازملاو) |هيساع هنأن أب زر 2 و'لزعو هلوق) متاللاععرصلا طرشلاب هقيلعت زو هناةلافكلا ف
 دسفيةيردتلاو سايدلاوداصحخا ١ ا "لاو مضر يار دونت اوراىدح اذ -هو هيا ر والدا
 نينسةلماعم هلت لجر ىلا عفدنان أ (فاكتعالاو 0007 اهلاقامديؤب ىناثلا ل صال نمرعانو لوقا ىبتتاهنما (ةلماعملاو) هناو زارهاظقدقعلا 0 3 30 0: يي امسقلا قرك ذي نا بح هناو ًايعدسافلا
 لاقط 2 هلا لطس ول هقماعت حمداذاو هبل 5 اجالاديشامةمناخما قلب هنمروذنملا قيلعت ةعص نمرماما

 ناسك "دما رااغا ل الامناس ىف هفاوأطاامثلاشل اعطوماوه اذهورهلاف
 اكرالاب را عونا امه ا 00 0 باور لعل ومان مهمالك نا قمل او ربخلاف لاق هقملعت هما متارسملاةرثكلا
 8 ها ناسا لع | هامنا نم ىسدقملاةمالعلا هناكو مهضعب ه.باحااماماو رك الا الع تلا وه ىرخالا تناك
 اههردفلأ ىلع نالفللاق 1 ّْ ايرشلاءفاكتتالا بامعا قملعت نانتيابثلا دكت رصتلدودرغ هير لا قءاعت ىفال ف اكتعالا قيلعت

 ١ درا :استلا ترطما | ل (ةلماعملاو ةعرازملاو هلوق) ىوجو رهن عمنا
 طرشلابفقولا داسف ةروص (ضدولاو) 1ْ ا 7 0 0 لماعلا لمعع ل !ىلعارف طرش
 نا ذك خرا دتفهولوشنا | 0000 طرشولكعفنب الام ااءرمولز امهدحال عفانلا طرش !!ىفاذهةياورلار هاى (دقعلا
 قانني كاف نالف مدق نارخ "ال . 0 0 5 ! ارهاظو هرارق اة فعل ىلي زا ناك لادلل همزابف لجالا الاقنيلح كا 0 0 ا 0 0 الر را ئ وهو فقولا مصبالف ىلاعت هللا اش 2 و ا ةالا(رارقالاو هلوق) رهندسفتال هتصح
 لطسالامو ١ ىوتفلا هسلعو فسوب | دوش, ام طوسملا نعل قنو طرمشلا لطسو مي ا |نعو ل طاب قاعملايارقالان اةراسهنلا ثادنع مصنال هزاقةثداحلاهذ-ه 00 1 كك :زلانالعاور انعرم 0 :رادلات احدن
 ضر نأ: :(ضر# ةلاد داغلاطرشلا» | ىدلو را لاقولف ىبساكدي فا ام سل هال (ى ةولاو هلوق) رهانهامل فل ايعوهل1 ٠ْ

 اذك اذكر هد دصولا تكن ادع | رهغلا ف لاقاز از نوكيناهطرعشن الافدو ريصت المد ةفنبك اس 1! ىبعةفوقو« هقدصىرادف
 ةأرعاك (ذ او هنو هسفؤر حل | هلوند ىتن ام قو نمل عرفاوعر هاطلاو هباور هقملعت هعص مدع نا اهزمغو هيزازيلا ف حو !ٍ

 ا اير رماشر محمر ١ ىأةياكعللاهفعض قريمذلاةربثلا يحاص مالكم لب ىزازنلا مالك ن موه نم دلاهفعهضرهاظلاو ؛

 ةرفاتدص جو لاا دواسملكا ال 'إ اههمضارتيالا هيل ا اراسصت الذا ىنعم مصوةروص هس: !ونهنال )م كل او هلوق) انش ىزازملا» اكحام. ١
 هن (ةقدصلاو ) اهقلطإ وأ اهقاط ١ هلوق) ري ا مصيلو الارا.تءالا ف ةموصخلا عاقل ١

 ناىلءمهاردب لج ردع قدصت اذا ايرلا بابن مدد سافلا طو رمشلا نا نم قمساا (حلا لطي الامو هلوق) ىو مم كلا ىأ (ممت ال هناف
 ةزئاحةقدصلاو اهنماشش هباعدرب ِ هلوق) يلب زةدسافلا اطو سلام رو الف راس رات اةلد املا صتخ هناو 1

 0 ىفايملع قفنسن ا ىلع أرنا 5 ان ضرقلا اولصالاةلافكن عةصالخلا قئدلا اواعفنرح ضرق لالالا ا 1 جقرتنأب (حاكن ةلاو) لطاب طرمثلاو || هيف طرششب هقلعولام ىلع لوهعوهو ىببتنامزليال طرعتلاو ماح ضرقلا قلعتو ب زازيلا ف (ضرقلا |[
 زئاح حاكنا اون جوأ لاقدر 1 ا وا ءاب ف نصملا تنك[ وةاطن لوا |هقلط (ةبفلا تصصهلوق ) نا مار ١

 لامن (قالطل او) اهلمدقفن اهو م 0 طرا نود منال + هلا اوىذدرلام دمزا ضوعلا مدع |١ اذاقريّتءم هبهلا ىف ضوعلا طرش نارا 2 ١

 1 "اجو رانا ا 1 كل ةءاط ا 5 الف قالطلا مدعاماو ضورعلاودوقنل ك اضوعمحلصباعف ضورفمةصالخلا مالكن الر طن ةمقو '

 تح و زن تقلط تامقوةّدعلا دعب ١ باود]او هفيشدو ال اتوزحسألا ضعي ف حلاة فشسو الأف اقهلوذ ١ ىوج اريّعم هطرش نوكألف اًضوع 1

 نك (علخاو) اطرنلاىلطدو الوأ ْ سس تلا جرؤتسملا هبال كزلاب صحن هنا انت باحاو ىوج فاحت للا ىف سدلق لك ىلع ولالا 1

 نوكنالنأ ار تابع ور نم تما ٍْ اذهىوج 00 ااوهو نو كمال نااهض»د ىنو مسن ارزكاذ :اذك(اةريغصا ادلولان وك. نا طرش هلوق 3(

 ا و اا مما ماسلا دارا | عوابلا ةجرد ع !.مامهيدارن نا لمتو عممسنود ناك ناءاذخ 1 غلسملامربغ صلاديراثا |
 نا 0 (قنعل 7” ١ الان كاان لعنا) ذايح بيوصتالف همالك ل« هيلعو ةناض# اةدمءاضقنادعنام لعتف |
 قةعدع !!ليقواننبءالولا نوكمأل 5 ىو اطرمتلويقلا سدا (دبعلا لمقو هلوق) ىو لؤالار هالو نوكي نا ىفع خلا ضعي ىف 1
 كد نددنان(ن رامز دل لو ١ مهردتلا كل ا كتلعج ل اق هناكو تلقلا بان نء هناك( اةبامكلرت اللا رالوق)

 «يقاسا و4- ءاع موق نأ ىلع ه4 ه0 |

 مهردةنام كلرح "اللات ناب( اصال أوز لطان ُط ةااورئاح نهرا مب لاقف ىثرمخ عاض عاض نا هنأ ىلع هدح ا نهارلل نجرملا لا ةفاشش ن اسنأ



 (نمعملا تف نمىفاثلازحلا) بابا

 | علم نة نال || قالطا 22 .ءلا هلو تأ هرلق ن مها دب د3 والقالاو عسبلادسق قاقعسالا |

 0 ءابفامل/(ةمسقلاو هلوق) ةيلاليترمث قساك لطابلاالدسافلا ليبق نموهذا حماست طرششا
 لاملا, نمةضفلاو سهذلاوهو (تماصل ااوهدحال الن الع هلوق) يعاب 00 ةلدام 1

 أذا ىذلا ىلعو (ةدساوةمدقلا تناك هلوق) انش _هذك (ىون هلو ) حاب-ملا نع ىوج
 تاشاهو ضورعلان ءاضر أذ خأ امضصت درب نادكب رمش ىلءوذخأ امفصن هكمرمت ىلع دربنا اتماصلا

 اهدري نا ىلع هلود) ىلي زدرحالاو ةعفنملاكباَا مة نال(ةراحالاو هلوق) | مذمق )ا نوددلاو توفاحنا ناب

 5 ركت ناناذككي حلاق نادالاو تدسف ةدملا قط رتشا نا هنا جيمصلاو ىاكلا ىف هقلطا (ةنو وركم 06 0
 ههمول د

3 
 هقالطابوهو اهباكطرعت لق اهتدمءا,ت الةراحالا ْط لا ةعمامم مدعلد ع 0 ا هل/

 1 رافصلالاقدو قء ءاعتلاعدنال هنأت ذكي ذهىرادكنرحادةةرهشلا س أرءاحاذ ا لاقول ا لماش

 | تصاغلل لاقولام قلعتلا هعحم دع نم قلتس ناش ردع راق ناك دراما قرح ناو -_فرعلاب تان نو ب
 لاق (حتاعبلاتزءالاقنان هلوق) رهو رب ىعدملا بجو عرفي مئاذكر رهتلكرلنالو انهعرفأا تضل ا
 أ مدعره اطلاناالا هبزاحاو عسسل اورردلا ف لاقاذ فو هملا فاضملا ن نعضوعلانا فه.اذهو رهتلا ىف ها نزال

 ١ اهاضرالب ةغااس اهم جو دولف هنزاحا قيلعت عديل طرشلاب هه .اعت مصخالام لك لب كلذ ىلع اهرصق تلا تاناوو
 دقعلاءادتاءار انتعا ةراحألا لاطس قرلعتلاذةراحالا تل ما تضر نتزحأتلاقف ريس اهغلمف ا البري 0 0
 ل ا!دبنؤالا م :دعءاض 0 ااذاىلوان اكل اهم ذاالن هلوقءاهاضرالبروذلا قهلوق ل ديارنكل ةعاررإ 0 0
 ْ زو<الاكطرشل اياهةءاعتزوالف هّنادتبايرمتعتف كلل اةمادتسا|هنال ( ةعج لاو هلوق) ريخااهغلف هلوق | (ةنا6 0 1 ل

 ااهتامرك ةىني ناك اذه ا ا معصتوهي كااادتبا قيلعت | سؤ و 0 هداحالا
 | الالدتسا طرشلاب لطب اعث ةعج رارك ذف هقفاو نمو فنصملار علا ب>اصأطخاذهو طرشلابلطسالا تبي ٠ 007 ا
 | لزملا عمت دصان ل دال  طرشلا,تاطولفاطخماو بعللاو لزملاوهازكالا عم مصتاهنان ا نا 00
 ! عادلا بدملارك ذفالان الا قمل ٍَظ ريمان لطم أسم هع .رلاناواةثلاركذ ثدح هنابرم ل! قب احاو 1 د 0 7 3 "جد ناو 3

 ..ادلواخاب وهاب بالوان ووتارتشيالاسبم قر افابتال هلاكو حاككلاتيزواستم ةقرفتلل | ني. "نير تاي“
 ١ لاق نكلى ا كالا ف الذمدس فلا طرشلابلطنتواهتالدع اهجوزت اًةرحلا لع ةمالا عجارب 00 ع : ناجع مد
 نعد بركان عسانا اطرشل اءلط. يمص رسل 00 تاير كلم

 | صصخت ىذتق ا لهو ى اير لاسعلامةضوااعم هنال (لامن ءملصلاو هاوق) انش ىلواناكمأ قرفلا

 | ناكناو سنحنا فال لعلام لاك ,ءناك اذان وكاغاهنا]ز اصلا قر رقو اعمبناكاذااعةلأملا هلو 0 ا 58

 | ناكمنمرثك اىناوءافشتساو اضيق ناكمل-ةعن او ءارياوطح ناك هيدا ن ملقان اكن ات هسنح ىلع 7 تهم وز
 رس ب
 اطرعشلا بر صن هقيلعت مصب الف دجو نم طاقتساهجو نمكماتهنال (نيدلان ءءارب الاو هلوق ) رجئانر ا

 نالاقولو ئربلعفف لضفل ٠ نم“ ىرب كنا ىلع هف_صنادغدا هنودملا ل اقوأق هانعع ناك اذاام فالس

 ٠ ىناملاٌى و دبقتلابقااسماو طرشأا خر هنةءاربلا قاع 1لوالاى هناب قرفو م مصنال تءداىموااذاوا

 داطاب ناك* ىربتنناف تفلح نالاقولام ةلكسملاعورف نمو طرمشلاب قمل ءدلا لمتحتال ى مو هك رصد

 | نم*ىربت ناف تمن ادنوب د1ل اقرأ ىقح ةيسصولا حر هج رخو رار ا اال روت و

 ا تفي تعنالاقولام فال :رولا ةزاحا ىل عفوت اير او نوددملا ناكوإ ةح ةمضو نوكوزاحنيدلا
 | اذ هىذرم نم من اهضا رملاتلاقولو أر يدالهىرب تناقرادملا تاخد نا هاوقك ةرط انتم هنالء الا

 | عناملا نال مصب ةثرولا تزاحا نا لاقب :نايتيذيو ةيناخ هيلعاهروم ناكتتاف ىرهمن ملح ىفتناقأ

 اءاربالا قدلعتو فراعتم هنال ق.لعتلا مصراسهمألا طرش هتقلطم هتأربا ةرنقلا نع رهتلا وانراو هنوك
 | اضن |ىنثتسوراهمالا تاوفلأ ريبال هنماهسفن و زتلواتتاهاهرهعنا مه ناقزئاح فراعم طرش

 ارد .و زي هب قيلعتلا نال نيد نمعىربتنافةغلاطس عدلا تن ترا للوقك نك رمايهيقلعاذاام



 ةاسلاب ماد هد رههنلا ةذد دات فتس أد مهرال (هلحا

 هته لح نما اريدقت هلاذ اراصهنال ضرال انحف ناكدعأ ا ىلعر دعي تمد هنمررق

 و كا لاهدن تقدس ناد هذ أول هريغ نأ ىف ةرهاظوهو حفل اودريخ لاو ىوأعت الا نيت قاذكا

 دصقةلا.الا ل اصلا ببدلاىلا فاضرال؟2انال لاكلذ عش اهأي هانا ران ىتنملا حرص

 ! هيلع بحصالو هكلعالدم .ص عقوف ءاسمل ارم .قفسو ايضا قلعت فا كلل ثسصن نه نا ىرتالا
 أدض لمت دول لصفتلا اذه ىلعو امرك ناك ا ءازجلا 700 امد اءطصالا هياتم ناوعازجا

 أهنان مرا فور داما لشمال دع لصدور اأو زهباس :ىمهار اردلان نما تور ١

 لعفلا اذهب راصهعج ىاهفكوهبف عقوام نكله رم لاذا|ذكو بولا بح اصاوهن كلذ| بول اًرعأ اذا

 | لعردقيث مح ابرق ناكاذاهل اهئ. ناو ض رالا حاصل دنصلا لعج نم قيسام نا قد نتمنا هل

 المأكلذلب ون انه ءاوسهيانثقمهاردلا نم رثناعق هل كلا توسثىصتقءاريدةتهل اذن ؟راص هنالهذتا
 | ترسم ىأ !!يهاردلا نم ئسكه- ف عهو ىذلا هوم دا ارانأن مردامت اوهام 1عءا ,هفكب1ناواقلطم

 ااذاام طارغشا ميقتسإ ع و هعضو نأكن ان هسنال نكيرلاذام لعلم نالا مول هسبالوهىذلا نو

 هسا هيلع تنك |مرثا ل ”)٠ذخا ىلعردقيث اسرق نكيلو ىنعن هنكو أكلذل دعا
 نكي لح ورسضتولو كلذال ركذلا 1| قوات هع !سدصرلرتله رخال وهارد فداذاهناوعاو لال
 اعمتهكلع ىتحهلازنا نمهنال (ضرالاب رالسعلاف هلوق) ىناّتسوق هذخازاوىف فاتح ارثئلاونغ
 ريهش ير د نم هلوقو ىأ» ررشعلا ضرا نمذحأ اذار دعلاهبق بجوال و راشالاك

 ىال :ةأحون نعاتش ل ضفلاوةدابزلادانعمواهعتفو نونلا مضي لزنعسجلازنالاو ناك 1اراتعاب

 دسافلا طرمشلاب لطب لاعلامةلدايمناك املكناه.لصالاو (حلادسإفلاط رشلاءلطسام هلوقإ

 لطبس الت اعرمتلا نمناكوا لامريغب لامة دابم ناك مو طرمشو عسب نع ىه مالسلا هيلع هنا ىو راسا

 نماهريغ نود ه.لاملاة-ضواعملاا صتةوهواب رلا بان نمدد_سافلا طورشلانالةدساهفلا طورشلاب

 طورشلا هقيقحو ضوعلا نعىلا# ا ل_ضفل اوهان را نال تاعريتلاو ة.ل|ملاري-غلا ىن» تاضواعملا

 كل دروصت الوان راوهو ضوعلا نعلاخ لضفهسف نوكح .ةدقعلاهء.بضتقي الام ةدايزهدسافلا

 ازيرخا !لظدسف تاعرمت |١ ىنالو كلذوتو علل او لام ىلع قال !او كب لاك ةلابملاريغلا تاضواعملاق

 | ادغىلاداوحت نع ضن ار ىباب زازرتحاو ترق اقزوحال ضل طرشلابق لعلا ناوهورخ 1 لاو

 ىزعب : اقلط م هعرلعت زودهبف)<ىذلا ضم اعا ةسالاب اب نموها. اماو لضفلا ن نم*ىريُكنا ىبعاذك

 ٍ رات اللا :طاقسالا يمل راد قو قاتعلاو قا اط لاك م المريغو | اءالمط هريثلا ناكماو ءأو

 مالملا طرمشلاب هتءاعتزو < ث.> هلاكولاو هب راضملاك تادال رلاوتاقالطالا بان موهامو ءاربالا نع

 اقف ةوزغىف ةئراح نيدي زمالمسا هيلعرخاو همل سهلفالمتق لق نم م اللا ه- !علاق تاضرر تلا اذكو

 لاعلامةلدايم عم ءلالوقنف اذه فرءاذافةحاورنهتا كعق : رفعج لة ناو رفعت دب زل 23 نأ

 عسب االطسو نأ ةماكب طرشلا ناكن اا تطم طرشلاب هقيلعت زو مالواني ورام دساغلا طوربشلا هسفف
 روت هزامن الف ىضر نااذه كف تدي لو نأ اوهوهدح اد ةروض الا اراتوو |اهعقان ط1 دا

 مو ما لان اديفياذهوربنلا لاق زئاحو هو ىنح الرا خلا طارتشا هنال مانا ةئالثب هتقواذأ

 لاقىهتن اع. !|ٌمتاةلاقف تشن اذكلا . تنم تعب لاقول !نيلودفلا جماح ىو نالفاضر ميلا

 موزاوهامتا قاعتللا نادم ادهو رهنلا قة هلوق ]ارديس ناك .:موزالاماقلابدارملا نار هاظلاو اضن

 ىلع اعدل ىرحو ارث :أ هضوا مال الب وادقعل اهضتق . امم طرمشلا ناكن اف ىنع هماكب طرشلا ناك ناذ جحا عسم 2

 لدتا ىرتش اذا انفك وامر ةلازوصودسفال را#اوال.>أةلاوان مالو اعمماا ملت طرشا ذااكهنا

 لهال هءقنم ط لاف ناكنافديت ريةداعلا االو هالي القعده ال ناك ناواهوذ نا ىلع

 2 | هم



 انهريغو دوا نمةغصلا نابب طرتش. ,و هفصندحاو لك نم_فقءاوسلا ىلعاموملالاقملافاضأ ||

 (ندعملا مف نمفاتلطزملا) ري

 أفلا :هلوق) سدحلا كلءال عاملا نال (لجالا ل حناوهلوق) رهن 171 رراتسلاو
 أ ريناندلاو مهاردملا نمفلا. وأ ةضغلاو بهذلا نم فلأب لاقول هنالل اقئملايددق (ةضفو هذ لاقثم
 | هلا فرصناف فراعتملاهنالرردةءسنز وةضفمهردةئام»جولقاثملابراشيد ةئاعن هيلع ناك

 | نزوى قف اغاىعملااذ- هودالبلا ة فاك ىلا ةيسنلاب ىأ فراعتما دار 1او ىلشىخأ ةمالعلا لاق

 ااماوهلماعملاف مهئامز رابتعاباده هلوق نم ةملالينرشلا فاق ى متنا ىنضالاكد املا دقن ىفال ةعسلا

 | نم هنرقبام لكف تداثم اسقنالااذ منا عاو طق اسس خلا ةعمس نزو مهارداسومق س دلة ضفلاف الا
 قار ادلاكوأ للم نأ هيموأةعدو وأا امصغوأ السوأاضرق دودءملاونو روااو لم 5

 هنال(نافصنامهف هود رو لكن مثلنا هيلع ناك مسه وربعشو ةطنحرك ى عه اقوم هنمو عل

 هلوق)ر هغدابجلاىلا فرصنيو ةغصلا ناعوت تالا عادلا ن مفلأت لاقولام فال

 سذج نم ض و.ةملانال(: اضقوهف هلوق) حا .صطلا نع رد سأف نزو ىلع ضي زا( في زىذ8ناو

 .اموهذاالادتسأ هن موكب | ناجل هس تح نم 5 مول وزاجإسلاو فرصلا فهبز ودول ىتح هقح
 زو هنمو لها_تو ايف صرتءالصلا زوم لاقي لهاستل اودع ايدارملاو ىايزإ لاو فرصلاىف

 هلوق) دانى زع ء نءانضشءابل ارءادعفاض را تعم هنعك هناك هر هفوقواهد رب لو مهاردلا ذأ ىف

 ىناقثالا نعانخش ناستسال اوه فسو ألو قو سايقلاوه امهلوق نا اعا(امهدنع هؤافيتسا دقو

0 

 نودعلا نع قد د اقحلا قو اقاغت |!مواثمدرب ةجرومنلاو ةقوتسا | قو ( هفويز لمدرب ف سو ىأدنعو هلوق)

 اذابجا م ديدخاو قافن الا لد .ةأهم لءةرهوجلا فو ىوتفلل ءانرتخاةررضالاعفد .ندح فسوو أ هلاقام

 1 لطي توزر و ىمعرع اطغأق مجرد اياك قابلا در لامع فة دا ناك

 قهقحن ال (داح اهم عع جربو هلوق) روني لرانيدامهنزو نيريغص نيران د ءاطعأ راني ده ناكولو

 هلع زاادر ب وج وو هقح سلج ن نمي للاانلةركذ امىلاريصملا تبد>وف هل ةعذالو ىعرم ف صولا

 فلاك: نافريثكع رشلا ىف اذه لمن ا هءلعدرب و هلم عرش !!قدهعب : لو هيلعدل ب تاحساد.م ا ذخأمل

 هلوقو ةعبرشلاردصهركذ اذكر يثكم فن لجال ل.اةررض باسم اسوا ىل سلا اذه نم حرمشلا عسج
 3 هسفن ىلع نءادلل ب باحاىاهيلعمل تاما

 درب هنا لاقي ىتحهلمق ال يودحخ .٠ نمداسخلا تاطاذااعدنقم فوبزلا دربوجو نا اعاوىدنف أ حون

 رطترينكحرمشلا اذه ل م ناهيلع درب و هلوقو ىدنفا ناو هماعبوجولا قب رطب الهراش_ءاب فو زلا

 را رك ريو عملا هلاك لا قررضل نال قرافغلا عم سانق هنأن ى اش ىحا ةمالعلا همق

 عقتلان ماهأن اقبامملا ةسنلاب ةقشدت رومأ ى هوالمم ةالصلا ف ماسقلاو موصلاةقشمو اقدر طق

 أ كلل نمابره ةهطعلا عفان امذه كلر لق اعللزو الق نجرلا لاه ةدهاشمو نانجما ىفدولخلاو ىووخالا

 ا | لب هيفعفنلا كرثلق اعالز وو نابومدهس ف عفنلاور رضلا ناف هسمق ن نام فالخبي هل ءلقلاةرمضملا

 مئات وقعب اذكو ىبهتناةع لكلا ىزلخ الا داع سعة كانا :لاثماى لهاستلا
 08 قءركذام ص نو ةعيرشلار دصارمعتن ا ىفاولا ةمالعل ااالا ةعيرشل اردص ىلع ضارتءالا قرردلا بحاص

 ابالءلوق نمةعبر شلاردص دار نانيشهما ضع و حراشأ مهوىدا :ةأ حو ةسشاح ف [كهنعب اولا

 | نالاضيأ ىورتالا عفنلاءدار ل.كل ذك سدلوط ةف ىويندما عفتلارب هك عفن لجال ل اور رضا أ

 | برغملاف (ىلغسنكتواهلوق) ا كلذكصاصقتل ايدو دما هاقاو تالماعللاو تارا فاح
 ناكل اتا لوركل اوريكت ىورو هلم س مك تلط تأت ن نم ساما ىف لحد ىطل [نينك

 لح "1 د11 يرسل كراع زرس ورك اف وأ 00 حفلا ىفو هني رسكللاب

 ٍ ناوهف هلوق) ةعبرمشلار داص ن نعئىروج هل-رراسكت [ىطظلار دكت دار 1اورهت ضرالا بحاصب ص:ةيالو

 260 ا 2 2 شئ ئ ئ كل

 (هدخا

 ندْلاِب روهوادحاو قا ه- هلع ن نمو قل اهل ن من



 < ' سدا سجس

 عاب ملا لاق دكا اه نول بفك هلو اهات ها نامات مشل نمي هلك تاور ك اكناتءازالا زعم

 ىلعةلثسملاتلد (اهجو زئت> هلوف) ىهمتنا مرغلان غلام ةوقل فلاخموهف 0
 اهدي : ضنقلا لق عسملا و عفا ررفل هيل اهصو رثنا

 5 ك هل 57 فالخ : ملستلا ىلعةردقلا علا ف طرتشد الرب مع حاكتلاو هلبق الغاب حاسفنالالاتحا

 “< وى

 1 جما ل |هطلستي لصحهنال (ما بوني هؤطوف هلوذ) ىلا ز دعم نودزوح قن' الا وزتنا ىرتالااكنلا
 1 نر 50 0 ىكح تدعتا هنال(اضافى رتشملاريصن ناس اسقلاو هلوق) ىلب .ز هسفنب هلعف هناكمملا انوسم راصف

 كرو نعي : وه هناناستسالا هوءطولاكو قاتعالاو ريب دتلاكراصف بمعلاراه درب ةجوزم ةارتشاادح وول هنا ىرتالا 7

 1 7 3 اهيف لقت س انلاتاسغر نا ىنعم ىلع س.ءوهاسغاو تاذلا فاصقق: تجوب لعف ىرتشملا ماهم لصتمل

 . (عنأ لإ كمي تايم | لو هم !املاز الرب دتلاو قاتعالا فالخو اهبل صتا سس لتفونا وافل سس ناس ل

 ام 7 تربو ا ادمعىرتشا نو هلوق) ىلب زاضباقريصب نا هترو رض نهوه-ق>وأ ةيرحاة مق يقع توش 1

 0 5 0 6 0 راش اأو انش ىرتشا هلو ن نهرردلاىفامودراّمْلا نعرهبن ىذاقلا هعسالفراقعل امال وقتما ه«دارأ

 هكر عذار هدعباما (ضيقلا لبق ى رتشملاباغف هلوق) حادنعلا عسب هلوق هلع ل ديو لاق ىناولا نعا خش ادع

 فلا ذا اعنيلوصغل |عماح قه دقو ىرتشملا همي لد , هّتءلاع قاعةمريغ هقحنال ىذاقل اهعسالف

 0 كو مو ىلع عد 31 0 ردلاةراسع(لان هربذ هلوق) رهن عملا هلزاح فخ ناف فلتلا هلع

 كي 1” نمل ُ ل نك 0 ىهو ىنل 1 ءةداهش همقو هم ]المتر مشل اى لاق ىتعلاو هلي زلا فهلثمو هسنمضلق

 ل مع العمفاشنكت ادعبف لالا فاشكناو ةمهتلا ىنثل لب ءاضقتلل تسلةئملاهذد هنأب ناوجلا

 رك سكر 4 نم املوقأ و ىمت : ارضاح مدخ ىلا جا اتصالا ذهلو جئابلار ارها توك

 مص اروضحو مصخروضحالد ناهربلا لهن قدك ل ف نان هنا قال هال ترعى ارزلا

 ل ا 0 ا لا ةيالو توب ىدي هتالوأ لاملا فانك الانهن اعلا لونشانا فو

 ا 20“ 0

 ل نملإ ا ةاؤمتسو 0 ناار درا ئرشاماا
 < - ْْ نك

 1 ."٠ نمار 43 0 3 عنم نيد أو 00 تناوهياهنلا فاذك ة شيلا لسقتاذ- أقءدب ف عينات

 0 تا تناح نمار هدخ بصنت : ىضاقلا نأ بجأ و و هيفام ىنذعالو ةنيملا عامتمال ار وضح ةيطرش

 0 لإ دق لصوت نال (عتابلا تدلع :1لهلوق) فرصت للقب ىبهتناد عمل هملع ةننبلا عمسف بئاغلا

 0 0 نر كبي |ماشملا نملو.نانالزئاحريغوهو ضمقلا لمق عا و انه لا 3 ال( هنيدل عسب هل أوق) يلب زهيلاباهذلاب

 كنولإ 0 ١ 1 ناهجوالاو نقلا ءافيالبقعئابلادبلاطبان ا ارظن همفو هع م هضرقب لكون ىضاقلا نا لاق نم

 هه( 0 ك0 مصد دق د هانال هعس لعصلا هزيص قوهقح ءاكدلا دوصقملا اعاو دوصقك سدأ ا هعبملان ألاقي

 تهل ني ع نها اجرتمنوكيو هن الارضاح ناكو نال هيض, دق ) حما باغواو هلوق) ىن.عادصق عت ل ناو انمك

 ةعوزر 07 3 ج] هرحال اددقن ىل لبق باغول نيرجأ ملا دحأ نال هيدمق (نييرتشملا د -اهلوق) د راف ناسلاىقابو قافتالاب

 ساو 3 اع و ىتاترغل أ هرك ذدرحالاءاف.شسالر ادلا س دحرح . للل سدلذار امض ءريغ هنالاعربتم ناكاهعيجرضا ادن

 صمن ومس تلو زي لصالا وهو ى دون ىأ (خادقني ىنح هلوق) رم ةرحالا ليم طرتش نأالا لانا ىتسش و

 قب رطب هددصق الا دخان هلوق) ىدنفأ ى اوءادالا دمى لمعتسامث اهثيدر نممهاردلا دمج

 سدح ىف ىلإ“ 7 نعل افباربد: ىلع 2 للا ع بج ضدق ىفاهدحأ عضاوم ىف فالخاو ( ًاناهملا

 لو.ق ىل-_ءعت املا راسبجا قعبارلاو ىدأ اذاهبلععوحرلا ىف كا قاورح اان تاكا

 هاقوأ اذان كلا ا : ىل_ععئام | رام>ا فق سماسلاو بئاغلا ب ا نمرضاسحا امال

 وج رلا هل نك اذاو عجراالف ءرمأر ين تثاغلا نيد ىذق هنال (اعربتمناكو هلوق) يعدل حلا

 0 ءادامالا هك لا ه.كالمنال ثا رئة تاسيس يل



 فطر ل
 ع
 00 ا د صل

 1 هدف / 24
 0 فهود - لا

 سنلإ 0
 . 2 ا ل ا
 سري (- الإ رع

 ع رجا ا 0
 - نفل < ع 6

 (نيعملا تش نمىحاثلاءزجلا) لحل

 داطصت اهمالدرملا تاحدف اهعاوأرئاس (عابسلاو هلوق) |:زهش فلاي وارض هينانسك» ىرض هلوقو
 هدل عافتنالا نكعهنال اراةغاوهو سنعتلا فو زاوحلادرسقلا عيب ىف يا اوديذْؤملا ماوهلاوةرأفلا

 عابسلا موحن عيبزو<و رن ىهلتلل لب ةداعودلح حافتنالا ىرتش ال هنالز اوكا مدع ئادملا نعمت نك
 ريزانخلا فالخربوانسلاو بالكلا لاكي | ثيح نم هر عفتضمرهاط هنال ةعمدتل درا رلافةحوذملاراو ٌْ

 ةاكذلارمعلا ةراهاط يمصأ ىلعرهاظ اذ هو تلق طبحملاىفاذكرب واتتلاودب العلا معاطب نازودمال هنال
 هلوق) ةيلالبنرمش مهلا عيب ممن الف معلا نودداحلاالارهطت الاهنا نيديمصتلا عصا ىلعاماو ةعرشلا

 تق: ىتلاو حالصالاحاضب !ىفلاق(ريزت او راريذىقهلوق) رهن اتم فاكم هنال( مسلاكىذلاو
 ىببتن اةبادملا نممهغن اك امهب صدع ريغ ىنث: لاق ريزنخلاكسوحملا متابذو بذل عضومريغىف تحرسوأ
 ريحأ امهتماصقشو أ افهصموأ انبسمىرتشاوإ ارفاكلا نال اضن الا قىأ رك ذاع صتةةوهالو ل اوقأ
 هقتتعأولو جارسلا ىفاذك |ملو هل ىضاقتلا ماقأىلو هل نك«لولو هملو ريجأ اريغص ىرتشملا ناكو لو هعبب ىلع
 ةاسملا هةطوايررض عجوبو امهتمق ىف ابعس اهداوتساوأ هريدناو هعيب ىلع ريجأز ع نافزاح هنتاكوأ
 تطقس ض رقملا لس اره فاكلا ضرقتساولو لسملا فالي بهذلاو ريرحلا سدل ص :ءالاذكحو
 (عرف) د# لوقوهوابتع3 هلع ن |هنعو اهاوقس مامالا نعف ضرقتسملا مسأ ناو اهضيقرد_هتل
 هرذامورداسفلل اعفد هعمب ىلعريجأ درملا عابت  هتداع نم ن اكحودرم| ادع ىرتشااذا ملا قسافلا

 ناىذلل هركم ال هنافن اريغص ناوخا ن ادعى ذلل ناكا ذامذةتاماضن | قثتس هنانم ىد_ئحرلا

 ءارمشلاو عسبلا ف للاكىحذلا ناف هئانثساىملا ةجاحال هنأ, ىوجلاديسلا هيفرظت يبل رام-مثدب قرفبإ
 ها ملا ىلعةعب رشلا عورفب نييطاخماو سل مناف ةهرجلاو لحلا ثدح نمالداسفلا وةعلا ثمح نم

 حارمش ضعب نممهةياملاقالخ راسا عسبلاب ,رمالا سالف ةيارغلا فاكلومق وباحصاب تعي (عابفدل أوق)

 (فلالا ىوسلاةنأب هلوق) رهن ىنجالابف يكف ىرتشملا نماباس ان وكت الرمال ةظفل ن ال ةرادملا
 ىلب زلا فاكفلالا ىوس نْمْلا نم دئام كل ن ماض ىف ىلع فلأب ك دنع علاق نأب لاقي ن اةرامعلا قح
 تدثثتالو ملا نمةناماليفك ناكهفذحول هنال فلالا ىوس هلوقي دق مراشلا خس ضعب وىنرعلاو
 هل باطالف عتابلااماو هرماب ناك اذاالا ىرت ملا ىلععسجربالو ( نماضلا ىلعةناملاوهلوق) رهنةدانزلا

 تذفناا هنال ىرتثملارعأب ناعذلا ناكناو ىأ ىنمعهرمأب ناكن او رم الاارمه2 ىتلا ةدابزلاب ىرتشملا ىلع
 بلاطبق ىنجالا اهمزتلااستاو اهمرتليملهنالوأ قوقحلا هملا عجرتف ارمفالبكووهراسص هتهج نمةدامزلا
 (ىنفاشلاورفزلاةالخ هلوق) ىجأي زلكوملا ىلع عجرب مث طقفوه بلاط: ءاريشلاب ليكولاكهددحوو هاب
 هنلب اقع لص املكنا معدن الامهدنعو اندنعدقعلا لصأب قفلتو مصن ةدايزلا نا ىلع ىنساذهو

 نمل ىفةدانزلاك اضيأ ىنجالا نمزوح لص ناو نملاكى ذجالا ىلع هطارتشا خصال ضوع لصالا
 مناوةدانزلا تدصف كلب اقملاتدجو نُمْلا نملاقاذاف ةسه“تو د روص عسدملاب لب 1ةتنااتكص طرش نمم
 ىلعابب عجرب الةدابزلا تزاحاذاقةوشرو هوءادْبا لاملامازتلارا صف ةدامزلا مم" ملف هب أقملا دحوت ل لقب

 لكشم اذه لاقبالو ىرتشملارعأب تناك اذاالا ةعفشلاو ةحيارملاو عببملا سح قحقرهظنالو ىرتشملا
 ريغ ن منهل لصأب اهذحنأ هل ناك ىتح عسفشلا قح فر هظنمل هسفن ىرتشملا نمتناكاذ اةدانزل انا
 دقعلا ترك ذةدابزهدهلوقنانالاهمزتلب مل ىرتشملاو ىنحالاةدابزيةدانزلا هبلع ست فيكفةدابز

 عبملا ضقتناولو (حلاةمالا يوزةطوو هلوق) ىلي زدقعلادعبةدايزلا فالخ نمل هلج نم تراصف
 نكيملاذااعد.ةموهودهلافالعتر انما هو ضسوب ىأ لوق ىفحاكسنلا لطن ضمقلا لة اهو زامدعب
 ارهت ىرت شللرهملا بح و غبسلا لاع» ناو حاككتلا لطددال ضيقلا لبق حاكنلادعب تتامول ىتح توما
 ىةدانزلاهذهدجأ 1 ىرتكللرهملا حيو هلوقوا:ذش لاق معلا نءردلا ىف هل-ثهو تفلاو دراما نع
 ع رصنلا دجو هنا نيهاثيشل |ىنعي انضش طخ تنأر مثلاقةيانعلاو رحيل بحاصاهل قتلو ةيابنلا

 1 رتل: 522938ي- -  ةفاطنق اطل“. 69775:7033223131331516795714 10و جا عج قت ل7: ةتتخت حد مطتمسب

 الذب



 هلو ( نيك مالم ىع)

 كا نم يعجل اوهامىلا اريشد (هربلامىرتشاهنال ارامخا هلف هلوق) ياي زلوالاردصلا ىفادو>وم

 ءاملاهسكمو ةضاختسملاةراهطك" ةحامللادودوم هريتعب دق مو ددملاوةدعالاعي ز و عانصتسالا

 قفاوناامنالو هجر قذاوناعو:ممافخ ددعالد-أ لك |انه ةجاسحلا تققت دقو شاطعلاب ىندكسملا
 روهجلادنعل ملا نو دنيعلاوه هبلءدوةءملاو عفانملا عيب هلصأ ةجاعلل مودعملا عسب زو دقو هعبصأ

 لطب ااوزص) هلع هءلعدوقعملاناكولو زاحذ أف دقعلا لدق هةعنص نموأ هتعنص نهال هرءاحول يح

 ىأنعوهلوق) ىلا زةعنصلا بلاس همف نا ثرح نمةراحالاب امش عانصتسالل نال امهر>أ توع
 هنالعناصلان ودراما عنصتسلل ناريهجلاو مرمملا عطقب ررضلاهةءلبهنال (اضن أراسخلا لة فن

 نالف عنصتملااماوانركذاملف عناصل اما( |ههنمدح اولراسخال هلوق) ىابز عاب عناصلاو هربملالىرتشملا
 طارش همف طرشدف (ملس هلبومو هلوق) ىل» زهريغهمف بَعراالاعرف عئاصل ادارارضا هلرامخملا تاما ىف
 هرف ىرح نااعانصتسا ناك ل أ ناكناف :رمشوهو همذ_هام لحال ايدارملا (لجالا برضولو هلوق) سلا

 ناكدغدعب وأادغهغرفتنا ىلعلاق نأ, لاوهتس الل ناو لاه الا هحو ىلع, ذ نادساغفالاو لمادت

 ىأدنعادسراصهلوق) رحب الجأت عادلا نموالاهعتسا عنصتسملان مهل ءق ىناودنءلا لصفو اه د*

 ةنسلاهن تءاحدةعهنال ىو أ انس هلء-واعا نص سا هديت نكمأو امس هديت نكمأ هنال (ةغينح

 ىف ثردحنادو رو نم قيسامثوههرك ذامدربالو ندع ثيدحلادال سانلا حالطصاب تدث عانصتسالاو
 هلود) ةسرغلاةنسلاو سانلا لماعتب تدن'عانمهتسالازاوح ناىام زا لافاذهو بيرغهنالعانصتسال |

 اير سلا ىلعهلج نيعتفاعاجازوعال با .هلاكهمف لماعت الاجف عانصتسالا نال (مهدنعاملكراص
 ةطظفاحم ناكف ةقيقح عانصتسالا طفل نكسل نيهجولا لمتحف هوو فخملاك ل ماعت همفاعفاماو زاوعلل

 نوكي نال م< و ليهتتلل هرك ذ نوك نا لقح لة هنال لامعتسالا ىلع لجالا لمحو ىلوأ تدق
 ىيعلا نع هنابب قرسام ماماللو تاي زهيلعل قا لمصف هرف كتم عانصتسالا ظفاو لاهق-الل
 ناالاهرادىئاملكذ دقي نادحال تن الس انجالا ن عروتلا ىف( لكلا عسب - هلوق)» (تاقرغتملا)+

 ةسارحو ددصلل هؤانتقااماو كلذ ف بلك اةلزنععمضلاو دهفلاودسالاو مهرغوأ صوصل نم قاسم
 ديصرعغلابلك ىنتق نم مال لاو ةالصلا هبلع هلوق كلذ ىلع لءلدلاو ها عاج الايزودعف عرزلاو هشاسملا
 ةينقاض, ًأابّتسنةو ةونق اهريدغو مثلا توذق نمهذ انت |ءانتقالادد ارملاو ناطارمق مون لك هرحا نم ص قن
 (ماف سوى أدنعو هلوق) راتخانع انضشةراحتللال كسفنلابتنتقااذاامومفاهعذو فاقلارسكي
 هراتتخاو ملعتلا لم ةبالىذلا (روقعلا باكلا عب مصن الهلوق) ملا ضع ىفاذكو نءو ايزل ف

 ربونتلا ف همالكل : ىليزةيذؤملا ماوفلاكر اصفدي عفت ال هنالربغبهذملا نم يدع اوهو لاق ىمرمسلا

 رسل او سفانخلاك ضرالا ماوه عب زوال هنو ةيذؤم نكتملناو ماوحلا عيب زاوج مدعد بقت
 عب ثيللاو أ زوجورو ةنقسلاكن ع هلام عبب ةبنقلا ىف زوجو كل || دعام لكو هحراش لاق ناطرمسلاك
 نعئىو رامانلو مالسلا هيلع هببنل (الصأ بلكللا علب حدا الدل وق) ما ةيودالا ىناجب عفتنأن !تامحن ١

 ىعىراضلا بلك الاةناور قو ةءشامو ادص بلك الابلكلاعسب نعى مالسلا هيلع هنا سانع نبا

 ىناشلاهاورامو نمعلا سف هنالر زتخملا فالذعاءيباذكفادايطصاو ةسارح هر عافتنالا حابأ عرمشلا نالو
 بلكلا نبع ةساحت انس نثلو جاز بالكل التتقب رمأت مالسلا هملع ناكن مح مالسالاءادّتب | ىلع لوم
 الصلاه ءاع هلوةوهو صاخ صنل را عسب زاوج مدسعاماو هعبب عنمال هلك أةمرج عنتامتالوقتف

 عبب زوو هلوق نم ىنبعلا ىفامو نيقرسلاعسانزسأ اذهلو رهناهعبب موحاسبب رش مرح ىذلا نأ مالسلاو
 انش شحن اور وملاك ل املا ىفهرعفتش هنال هريغو تاكودسأ ن هريغصلا ىنعب انب اععأ ضءبدنعو رجلا
 بؤذاو بّدذ لثمءارتضو ٌةرمضأ عم اودو رض كثنالاو ب الكلادالوأ نم ىراضلاو ىرضأاناؤلعاو
 |حاصعلا ن ءنيهاش خشه دوع ىأ هسحاصهارضاودوعت ىأ ةوارضديصلاب باكلا ىرضدةوتائذو
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 (نمدملا حف نمىفاشلاءْزحلا) ع

 واوىلوأ ةدايزلا تنم ةنيرفاهاماقأ ناو رثكحالا ىّدم نهريب ناالاةدايزلاهراك دال هنبع عمل الإ
 ةشسيف انهربواورت الان هريي ناالا ىضملامدعل صالا نال هننع عمدبلا ل_سلل لوقلاق هيضمىئافلتءا
 رادقمىف فال الاو لجالاة: دايز هدم هن تناكف لحالاءاقب تدثت بولطملا هند نال لَو بولطملا
 ليلقب روث ل صالا ىرمم راح صولا نالة فصلا ف الخ رفزلاةالخاندنع فلاتلا بجونال حالا
 نآفلاهبامه دنعو .دنع بلاط الف هر ناو فولطلل لوقلاةءافنالا ناكمى افاتحن ان او نشط ةدايز
 ةفصلاىفاذكوافلاهت هملعدو ةملا سذج ىنافلتخا اذا ريهظلا فو سكعلا ىلع لمقو ملا نادا و
 ءاوسادارتوافلاخت ردقلاوأ فصولاوأ سن |ىنا فات انا ونيعلا عمى هفصلا ف فالتعخالا الذ

 هلوق) ؟ىدرلا طرمثهيلالسملاو ديجلا طرمش سلا بر ىعذااذ ارحب هيف لسملافوأ لاملا سأر ىف ناك
 ةملالمث مث ةنيسبالا لل قبال هلعدازاسعفور ومش كلذو لاح الا ىندأ ىلا هلو لوقلال .ةو (لجأتلاو
 نافدمصلا ىافاتخ اذا مهنا همف لصالاو ةعجلا عدي هنالة فيزح ىأدنع (!لا برلوق لوقلاقهلوق)
 لوقلا ناكر الاءاغنو لجالا للا ب ,روأ ف صولا هملا ملسللا دا نأب ثذعتلا ير ءامهدحأ م الكرخ
 هلام سأر ىلع ديزب*ىدرلا هيف للا نال هعقني امرك اةءادرلا ف صو هراكن ا سلا بر ناقاقافتا ىعذلل

 كل ذكفهرمذب امرك أ نأب ةموصخما جرخم يون ناواضن أ هعفت امرك أ لجالاهراك_ايديلا لملاوةداع
 لوقلاامهدنعو هلوق) انذثركتلئلوةلاامه دعو ةعهلا ىعدي نالوقلا نوكب ىأ ةفينح نأ دنع
 تبيح تنعم هنال إل برر اك: |فالذت لا أس ار درو هنعهمذ إلا طوقس هعفن هيف نال (هيلا سأل

 (مهدنع لسلاب زل وقلق هل 1 نيستةداعلاملا سأر ىلع ديزي هنال همذ مملاوهو هق- بوحو ركش

 هلوقب حراشلاراشأ و الطاب ناكك_ف هل ق-وهو لجالا وهو هععتسام هراكسن | تنعم هيلا للا نال

 نانةسلاليئرثلا قه_.ةعئاذ فو رردل أ ىناملانالدت نيمحاصلل ا مف فالخالو ,روصلا لهن اىلامهدنع

 هنرهب ةقشح ىبأ دفع قدص.ف لجالا هسيلا املا عّدااذااعثو هاما فالخلا لب وهعس الخلا مم"
 طبخ او بهاوملاو عما ارهبادفاونيستلا ف هلع صناقافتا قدصبف ملسلا برهاعّدااذ ااماوامهد:ءال

 لاق نا قب راركنلا مو زا ةهجنماضب أّ:ْذ-اؤمرردلا بح اص ىلعو تلق ىبوتنا لل تلاناعتوم
 نيحاصلادنعركمملا لوةبذعالااذكوالوأ هنمعن وه له ل.>أكاوةءادرلا ىعّدمللوقلا نا نم قام
 ملسلا ىمدااذا هنا ةيلالمنرعشلا فرك ذ تاقالوأ هذمع ىلع فوةوموه لهاتنعتمراك:الاب نكد ل ثدح
 اذكف ةفشح يأ دنع لج الا ىوعدىناطرمش نمعلا ناك اذافلا هنمعت فتح ىأدنع قدص لجالاهملا

 امهدئعو هلوق) هماع صن نمرأ لفرض ام ركن: أ اذا نيمحاصل اد: عركنما فياحتاماو فصولا ىوعدف
 وهو (عانعةسالاو هلوق) ةععل رك أ ناو هل لولا ناك-ف لجالاوهو هيلعاقح ركشمنال (للابز
 | دقو سو-طو س اسطاهعجو ةيدمعأ ةثنؤ ءاهريكوءاطلا حقن (تسطو هلوق) ره ةعنصلا لع بلط
 نيشلاوأةلم_هملانيسلانهنوكل ضرع, رغما بح اص نارها ف برغملا نعىوج توسط لاقي
 نملدبائام ةغلب سطلاتييطلا حاجتلا نعرمملا ىفو نيهجولاهسيفزوج هنا هنع لوقنملانا عم ةهعملا
 ساسطو ناب وأو اووأ فلأ امهنبب لصغلل نيسلا تدررغصوأ عج اذاف لاقئتسلالءات نيس لا ىدحا
 الف هلوق) نفرح دّدُدملا فرحان الى منا نينيسلاىدح |نملدأ هل وقو ملا سد.سطو سوسطو

 (ملا كلذ نمئن ىف عنصتساولىأ هلوق) ةيانعل نع انش ىتلمفريحتزاوحلا نال زوال ىأ (هيفربخ
 دقو اىوقأ نموهو اذهانموىلا مالسلاوتالصلا هسلع ىنلاندإ نم لماعتل ابتباثلاعاسجالل
 نذلو ةئالثلاو رفز لاق هيو مودعم ا عب هال ازوحال نا سامةلاوارينمواسمت اخ مالسلا هيلع عئص دا
 دقعن| لوقنانال تب انةثالثلا همالا ف الخخو عاجالا عد, فيك ل اقبال ىتمعمان درك ذاسعهر لمعلا كرت
 لوق ىلءاذه لك شب الوانضيم طنعاذك ةئالألا مالا دوجو لسق لّوالار دصلا ىف تدئو ىلهلا عاجاالا
 | ناكحا, و فالذلان الس ايليف خأو هذ: ألا ذه عمو دو بوم لماعتلا ناف ةعر املا ىفةفينح ىل

 ما



 ل (نكبسالنمىلع)
 ى د53

 هم م .٠ د نم (هملا ١ انحش !لاوهودحاو دقعالا دجو: 1 هنال دحاو ليك ىقتكي همر ضعمب هلاكو سلا بزهافوأو ةيصووا ماير افرك ولو. ناري اهضران مددافتسال نال رشدي ل دلال ىرتشاولو هلوق) ىوج نيد لالج

 0 ا ا سس مال هيا يعرب تلا نمّبالف ل 7 000 هنال د دولا لل مساج 5 يسيح ١ هاوس
 2اس 01 ل ا هنت هاط نينحتاتل داس موزللالاذستس 1 4 يفوز تا ضزق) ور 5 : هقحنمع ضصورقملا ناكف ةراعالا ظفلن دةعتم ع :راعاهنال(اضرق 1 صو هلوق) رن نانماو ل (هلهضق (عتورءاسشنا 4 ليقو لكملاك 0 م 200 نااستا

 0 كركر 0 7 هتلمخا هدير (بئاغوهوه وة) اهو لكلا وهو نتةفصلا طرشدو-و ( غد لعن هلوق) لي زر

 1 'ّ تال نءارخؤم نوكي نا هقحو حسا اى 0 5 لاقو هلو5) هبحرصي مالو سلا بر داعم ف« فيلا... | اطبق ناكاوس ىأ /اهلطاضق نأ كوق) رد يلا ءاصإ قرص هنا ءنرصع ناكل عأرتحالا

 نا ا هملإ /هإ| 5 3 اضن اق هب ريص,فريتعمزيقن ال هحو ىلع للا بر ماعطن سلا ماعط طاةهرعانال (اضباةريصي ناىدنع را ا ل ل

 0 2 ل عفف] ك1 هرما صف ءارتشلا سفن عشتملاكلم ى ريثما إل (ضيقوهذ تئاغوهو لعفف هلوق) خفلا نع رح

 0 / "ار ) 0 نوكيف فر ايلا لاما ىنال يكسو عئابلا نو كيو فرطتلا ىهلعتاضباق نوكيف هكلمهتفداصا
 م واسقاط م/| 3 هقح نال تئاغوهو إلا بر فرظ قهبلا للا هلاك !اذا مق لسملا فالح ىرتنئملادب ف فراطلا

 00 هاف 5 ْ نم عو لبكولا هعص نعت » رما عصام تلق هلاضياق نوكمالو هليكون حصن لاصن هب هلكرول 9 ضبقلا ف تن )00 لو ّ 0 الم منو سال عال تقواو عمتالف دكللهدرعا فداص ملف ضبقلاالادكلعالو ةمذلاف
 0 ا لا 0 نالاض ارم لل ءفق عئابلا فرظف هليكمنا هرحاولهنال ى رسما ف رظ ديفا دوت ايل ئئ
 و 0 اة 0 صضقلا نودد مال 0 راملا جما رق هيج فاو لا ارحم رق ١ 0 0 هر دلل
 د دك ا قدما دهس (ماركىفةمأ ل أولو هلوق) ينبع قابلا تري نم ساما هرماول داعي

 وقف ل عءوو 0 تايكرتا ْ ءاقيب قس وهودقموإ اءاقبةلاقالا همص طرش نال( ا ةلاقالادقع قدهلو3 ١ و عبيلا فالخ هدعنو 0 را ا ا كالهل.ةةلاقالازوت للا ىنف غلاب عبتلاو لسلاةلاقا ىأ ةلاقالا نيب قرفلا اهدعب ىتلاو

 ِ 1 5 00 : ىاب زذي راسجلا كالهد_هب هيلا لا ةمذف قايوهو هيف ل_لاوه 1-لا ىف هياعدوعملاو هيلع دوقعملا
 تلو 0 : دوقعملان ال (فلأباهؤارشهسكعو هلوق) اهندعدر نعمزمل (نتروصلاىامتعت هيلعو هلو

 0 ار سلا 4 نم ا لما مادع) ال قمتالو لطمتاهدعا كالملاروءادتب اك الهدب ةلاقالا مصتالف مالا ىه هيف هيلع

 لبد ةمالا ا (الءاقتو || هرلطتت الوامهد>أ كالهدعبءادتب اهيف ةلاقالا مدن امنافدض|هملا عس فالخي ل زالا ست

 0 !ةنامموإ 0 1 أالدلا ا لصاناوامهدحأء|ةيبدقعلا قينف هحو نماعسم هنوكل هيلع دوقعم هدف ني وعلا نمل او لكّيإل
 0 ا ا ب ْ عبارلاو ةنالثلا مح انركذ دقو نْلاءنيعلا عب ىنوأ ةضراقملا عسب فوأ لاف نوكت نااماةلاقالانا
 97 ل تايم مم (مدو) أ امهدحأو أن ملدملا فكاللا,لطيتالاذكو هع ست ,مانامهدحأوأ نيلد.لا كالهدعي فصلا ىةللاقالا
 وطلاق اه در ةلاقالا | روصت:ءالف نيعم ربعك ورع ال | ةمز قامرتمدحاو لكم بجوام فرمصلا ى هياء دو ة عملا نالاه دعب

 قداصاده (خناةءادرلا عدل لوقلاو هلوق) ىنبعةلاقالا هوك اله عنعالف هريغ ضو.ةملاو هكاله
 دول كلاكمم 0 ابتيق)

 م د ل رق 0 ل 00
 - 5005-5 ع -.- : . 7 0 م 8 1 : '

 ى فكنا اه [ 2 لاقو ىحلاشم ةدادرلا ناو اف الو فصول ىتانل الهو ب هقدرأ اذغو لو الاد ارالاو اًسدر هاسنطرش

 || د1 لاقول هنا نمرجلا فام عفدياديو كل ذك مك-حاقامدش طرت ثنو الا لاقو دمج انطرم امه دحأ اك الرا : اة فلأ
 ىذا لوقلاف هرادقمىنافاتخاولا هبنال ل.جأتلا لأى فال_ةخالاديسقتلاو يلب ز مارا بنت !-م!لاحنمرهاطظلاو امدساغلا نالهلادهأش رهاظلا ناك افوصومالْؤمالازوحال اذا دعنا ١ || عدي هنال ل جالاو فصول دا لوقلا ناك امناو رهن ىلوأ ناكل ةدوجلاوةءادرال لءايشلا فصولا



 (نمعملا تف نمىفانلاءزجلا) 3

 سدلو ندب نيد نع امهذارتذال (لطابنيدلا هصح م ]اف هلو5) فردح اذا رس نوك نأ

 ةصح لا داسفلارم س لفامهقارتفاب هيلع ئراطدسفملاو موه لب نيدلا ةصح الط ابدقعنا هنا ىنعملا
 ه.هذم هناءاضتق 2م )ر ةزلاقاكهلوق) ربع 5 قارتفالا لبق لكلا ادقنولان اذاذو ةياثلاةنانملا

 لومقلا ل عج هنال لطان لكلا ىفيسلا نارفز نعو ىبلب زلال وق لم ءادب هنعةناوروه لب كلكم سلو

 هداف مث نيدلا نيعت مدعل حيت عقو ديقعلان ادباوجو لكلا قد .ةرخ الا ىف هتمسل اطر نيدلا ف

 ماما هاا هّللاىذز سامع نء|ه.ةانماماو ىدعتنالف ئراط ضعملا ف
 || سمللاملاسأو مالعانا ىلععانب (اههلافالخ هلوق) ىليزديفرسملاو ماهصخامةلاو < (هدذع

 : نزو وكم عج (كيكاكمهلوق) ردءارادبدشتو فاكس 0 كلا هلوق) امهدنع طرشل ا

 سار فرصتل عم الو هلوق) اعاصرش ء ىن؟ ازيغقل | نوكم 8 ( فصنو عاص كوكملاوهلوق) رونت 535 3 0 ضر

 | لاملا سأر وزود عال ض.عتل البق لوقتنملاع- اف ىلا عببم همق للا نال (هيفاملاولاملا | كي 0
 5 ىحعسلالعش ىلا فرعتلاو ىالززوحالف هل توغم هم فرصتلاو ساحلا ف ض.ةلا نسم اما( را و -بهإ |

 ا لادبتسالا لمشب و ةلاقانوكمالو حمي اللاحم سأر نمرثك هيلا إلا نهكع٠ يف ملسملا سل ابرعاب و

 لامسأربلادبتسالا ذكو هضيق لبق 5 لوقنملا عب هنوكلزوالوخ | سدح همق لس سلال دع ءااذا ىتح

 دا دوح الاملاس أر ردا نممااتعا اذان فال ع طورشملا ضرقلا توغد ةيوكلت ازوصال )لا هل 0 0

 ذا ىلعربص و أدرالاذحخا ىلءرم_ءالهناالا فصولا فلتخا اعاو هقح س - ضدق هن الزو < ثرح 4 ل ها

 الولاسلا سسأر ك- هك هنم أدرأوأ هيف زسملا نم دوجاءاطعاولا ذه ىلعوالضف هبالهنالدوجالا || لب تتحفنا. ةلكلاير م
 هقول نعءاربالا قنمأو ةءرخذلا فرك ذوزوحتاهناق ضعبلا فوأ لكلا ىف تناكماو سةيلاقالا لعد نإ

 : فقوس ءاربالا نوكى و امشدردالف ط>وهوا هضعبواهلك لاملاسأر دريذ ةلاقاوه لهدضعد واهلك 0 . 0 كوع

 | للا لسلا ب ربهوول دب ريهظلانعرعلا فذ ةشاامأور لا قءاكح ليصفتو فالتخال ومقلا ىلع رح 9 017 ا
 || اعدمق رد هملع نكولو ( ةيلونوأ هلوق) ىبهتنا لق اذالاا س أر در همزلو لل ةلاقا تناكهيلا لل هم
 1 0طن ةروص هلوق) رهن زئاح دعب هعيضولاو ةحار 1او ةماوت 2 لاو ةكرمشلا ن مالك نال ضءقلا لق

 ردصلاب زعمىمزعنعانش هلةنامدروص ن مو هضنق لبق لاملاسأ رق فرصتلاةر وصح راشاارك ذم
 ْ همنا ىدنحربلان ع ىوجا هلقنام اضأهروص نمورخآا 5ثلاملاسأر لدن ىطعي ناهعبرمثلا

 ىا كلام سأرواكاسالازخأنال مالسلا هيلع ةلوقل (مادس ند ضرقلا لبق ملءلابرنم

 ارو ثيح فرصلا لدي فالخم ىايزهخاسفنا لاحكلام سأر وا دقعلاءاقب لاح كاسالا ل أتال

 امهريغقح ع مبةلاقالا نال .ءلاءاهش خأ هنالو كلام أر واكمسالا ذخأت المالسل | -اءهلوو

 1 ا نايواوا لادا سأرلعحنا نيعتفةلاقالاب قع هطوقسأ أعم مك ملا لعح ن ,كعالو

 ه “حو 1
 الهنال(اساق زو ىفاشلاورزدنعو هلوق) هحرشو ريونتةلاقالا س ام قهضق طرشا 2 لادتسالا 0 1 0_0

 نمهاس:دبام نا سهتسالا هحو نوي دلارث اسكمرل ادبتسال| مصيف همز ىانيد لاملاسأر ا )الطن ” أه 9 ة]ر ىلا هزي 7 1 ١

 ترام .٠ فى إلا 0
 6ع

00 
 ندر

 اديدجا عيب تراصا ةلاقالا نالو ض.قلا لبق هيف لملاك اعبسم نوكلذ ادا كن الد 0007
 تن 3 0

 ا مرق لصالاةلْزْيِم فل لال, زنت ل_.لاوهو لالا عسملا ف هكك اف لاملاسأر وح ناكه جو نم ما 00

 . نالاهليق ىص ناك كاهدعب سلما فهضق بحال هناالااهلبق مر ناك م ةلاقالا ل فنهلادتسا تاي اوس (ذر

 1 نككالو هلوق ليز الار ءمد موضعي مالك قامإعت هنمو ىباب زلا اجو لك نمعس تسل لاقالا )"1 ا 2

 | مكهطوتسر اعيسمهمق ملسملالدج ناكما م دع للعاءاىجاد ا سلا لعد ح 00 /_ احح
00 2 

: 

 قا رصهنوكلدسا واننا اانيدهنوكقلاملا سار *هىا هلم نمد هنا للعمل انالصاح اوهانمدق ار 1 0
 ى*و 1 35

 مذا قانيدلاىلاسأر نوكن اد رممم ايزل نا ب بعتلاو اعوان دةئثلا نوكبنانيد د ةاقانملا 8
 ًاديسلل ةيادحلا رمش رشلابو ةيزاخلا ىئاوحلاندارمل (غاعا ةاوحلاىف ىئاذكملوق) اعيبمنوكينايفانسالا

 لالج



 0 (نيكح مالام ىلع)

 نيعولو (ءاش ثم هءفوبو هلوق) رمامهنمليلقلاى نع (روفاكلأو كلك هلوق) ةفلكلا ةَنوْولاو
 رب عج رثلاف لت ادتو قب رطلارطد طو ةسدمغ» هنال نمعتر لمقو دمةررال هنال نيعتبال لداناكحم

 يتأسالامو همذ مباستلا أبا ناك اذاهانعمو خف اذل اقل ملا نبا هممت (ددقءلا ناككم نمعتد هل ود

 لبق لاملاسأر ض.ةوهلوق) هنمنك امالا برقأ ف بح لج ىفوأر حبلا كف سلا ادقعنارهبف
 قفو ىلع همكح نوكمل قارتفالا لبق ض.قلا,كلذو لج اي لج اعذخا ىلع ىئتنس للا نال ( قارتثالا
 نيدب نيد نءقا رتفالا مزاب نمعتبالا سعف هنالالوأ نممعتلاينمعتر امنمب كلذ ف ف رق الو همحا همضعقيأم

 هنالو ىعرمشلا سال ىضتقملالاعا ناسدتسالا باوح ضيقلا طارتشاف ندع ناك اذاامأو هنع ىبتموهو

 دجو ناقهيفرامخا طارتشازوخالا:لق اهو همف لسملا مل: ىلع :ر دق. هيف فرمصتبل همل | ههأ سنا نمديال
 راج هيف مسا ف تثيالاذكو مض هيلا مل ادمىف ماقلاملاسأر وفارتفالا لق هطقسأ ناقولاطب أ همف :

 بوث.ادنع عانت امقاولا نع :رهغلا فامو'ةمعناكاذا لا اس أر ىفناّيْس و بععلارامخ فالذي هب ور

 رده ير و 0 ع ق-ىناطسريتعب هنالدقعلا لطبيال د عل ض.ق لبق اقرتفاولف للا طرمثدوجول زاح لجاىلا فوصوم

 1 ل . هزل 5 ىوج ل-لا لام سأر تاعج نمع لك ىنُو ارحا نك ءاعد ا امو لطب نان اسحتسالا باوج ىذن#عو

 1 سر 6 ا 0 قفترلو ةفانزلابعبهضع دراذا هنالداسفلا نءزارتحالل هدنع لالا سأر دقن طئارشلا نم قل (ة)

 1 ناي وو ايرلاةلعقصو دج نءنلدبلا صول وزو تدودرئاردةي دعا ست انوا

 يعل > ( فار زل جر رتل نيرعتل ا, نيعتي ام هيف !لا نوكو صاصرلا ىندي د اوريعشلا ىف ةطنحبمالساك سنجلاو ردقتل
 سنا اوس 0 لاسملا سر لادباهباوصنيسعتلانيعتاملاسماسأر نوكوهلوق نمربنلا امو ة-لالينرث دوقنلا

 عسانا طرسشلاو هلوق نم ىبعلا ىفامو رهاظو هاك هيف لسملاب
 0 ليصخت ىلعةردةلاوه مشلا رك ذي 1 ىذلا

1- ' 3 

 0 1 3230 / كعيلر || فاعفالالبق هلوق) عطقنملا ف هزاوج مدع نمهمّدقاميانغةسا رك ذيملامتاهناهباوفهبف سما
 هاه كهرر 0 ناو لاب هيلا للا نع ىراون نامه اردلا يري لن دولورثك اوأ انف هرف ا.يءوا اماننأو (نادبالا

 د هلي كنز, || برملاهبلا مل-ملاىدأولو هحرشرب ونت هبل ءريجالاملاسأر ض,ة هيلا مسا ىنأولوال هارب ثدي

 يأتى 7 ناسهترالاو ةلاوحناوةلافكلا مصاو ةيداسملا نع ىوج لومقلا لعرب هنات لجالا واح لبق ملسلا
0 

 الالاو مص نيد اعلا قارتفا ل. ليفكملاو هبلعل احلا نملاملاسسأر هملا ل ملا ضق نافلاسملا سأري
 لثمهتع# تناكو قا ارتفالا لبسق كله نا اوشلا كف كل م1 ناف نه رلااماو ةلاوحناو ةلافكسلا تلطدو

 مللايةلافكلا نعت كسو رم قابلا لطب وءردق, م لقاتناكناو دقعلا .رثك اوالامل] نأ

 ملسملابو يالا فكلا| ذك رثاحلاسملا سأرب ةلاو<ل او لاق ثححاهزاوجب ىتفلاةينمف حرصدقو هب
 وهو هريغن نوهتم لوفكملا نال مصتال عسسملاب هلة كلا ناىتأ. ._ تاق نافانخضش لاق يبهتنا هذ
 فيكف عيمهنف مل-لاو هب عببلا خاسفتال هم هيع طقس ىرتشملا ضيق لقكإهنا هنا ىتسي ِنْعلا
 ىلعدقعلاهاقي طرشوهو هلوق) ىرستنا نيد عس اذهو نيعلا عب ىفكلذ تلق هر ةلافكجرلا تمص
 مساناتهلوة) دقعلاانورقم ضقلانوك طرتشب الف ضعبلل انالحربتلا فاك عمالاوهاذه (ةعجلا
 ةقاضايدعتلا (خيراني د ةنامهلوق) رم لالا سأر ض.ق طا رتشاىلع عب رفت (خا مهردوتلام

 نيدلانمهتمذىفامجاصاصت ةّثاملا لع مئااقلطم نم: ؟امىلا هفاضأول هنال ايزارتخا سلامرملا دقعلا

 لكلا ىفدةعلاد ف نالف ىلعىل ىنلاةئاملاو لاقول هنالهيلعاند اهتوكمدمق مصالا ف كلذك محا

 هاهو اهون نر ةمدسفموهوروملا ىفكدقاعلاريمغ يلعن علا ضع مماست طارتسمال لكلا هةنناو
 روت لدبلا ىلعةيام بصت زو وهفصو ادقنو ىتيعلاورك ذل احا ىلد ةنافام مف بصتلاب (ادقن

 ىوج حاملا ىلءروصقم ىق:ملابةاوؤمواةقتشمريغل اا عوفو ناللاحتا ىلع بمنلا نه ىلوأو هو

 هوجو امويف عفرااسقن ةثامو هلع نيدةام حسشلا ةماعىفو ىنيعلا اقام دةنام هلوق ىف لاقباذكو

 ك 65



 نمةدحوملاءانلابأر قب اذه ىلعف سوماقل ان ءانش صقنلاوهو سل ا ىلا وسنمةسضل او ةنقسملا |

 ضرقلاعضوك همزنلا امعاف.النيءتبف مارتلالا ناكتحم هنال (دقعلا ناكمنيعتيهلوق) رهن لاح |

 عوذلاو سنجلا ناس (خلا سنجل ناس هلوق) رم اهدوح ولباهركخذ طرتن الكلت نالاهنع
 نابب طرتشي امتاوةملال منعت لاسملا سأرو ه.ق للا نملك ىنرك ذيةسعب رالا هذهرد_ةلاو ةفصلاو
 ةصالخما نءرهخلا ىفو جارعملا نءرح طرتشنالفالاو ةفلتدوقتدلبلا فناك اذا لالا سأر ىنعونلا
 عرف ئذثلا قلو قا ىتح طأ رتشالا مهودبال هناك ولا همقعت 0 طرتش اله عونالاعف عونلان ابو

 نايب لب مدخن سلا ذهو ىرتك و اىددعض محق هلو كس نجا ناب لقو ( ريعشوأر يك هلوقلهدو>و
 ءايلاديدشتو نيسلا مذب ( لا ةيقسك هلوق) ىتنع عونلاوه لئاقلا اذه 3ىدلاو ءانرك ذام ستحما

 ىهو سل ىلا موسم نونلا دع ىنعي ةلمهملاءاجاب ةيسن نا ىو ادمسأ ارك ذو ةهقملاءاخملابو تحت
 (طسووأ هلوقإ رحببلا فاك ميسلا ىلا ةيسفلاب تعي ءاملا نم ظمحلا ةسودفم اهمال ءاعسل اامقست ىِبلا ضرالا
 اذكوأ(حاال.ك ذك لثمهلوق) برغملا نعىوج عسمناو نانئالاو ثنوملاورك ذا همف ىوتس طسولا
 صحخخرو ناسن الا دنع سدلام عب نع ىهنمالسلا هملءهنال(اضن أ الاح مدن ىفاشلا لاقو هلوثإل اددع
 هنفاطرشف مولع لجأ ىلا مواعم نز وو مولعم لكى مسيل رس نممالسلا هملع هلوق انلو اقلط ماسلا ف
 لست ىلعةردقل ان الو ةغصلا كل: نو ديدحوال ةغصب عورشمانالردقلا مالعاط .ريش(ك ل جالا مالعا
 سلافملاةجاحن ةصر ل.صت نم همف نكد ىذل|ل-الاوهو ةرد-قلا بدسهباخ طرمش هلا عدوقعملا

 رح هنودنز والف لجالاركة عمالا قةقنال ةصخ را لحن نا لصاحلاو ىباي زةرورض اطرعش نوك«ي
 تن اك نازاحاقرغت نال قاموا «مالجأ هلالعج نافدساف وهف لح أ الث ملا اددقعوأ ىنامركلا نع همذو
 ناىلءدحاو عون ملابسي الراتخغناردلا ىفو ىسوتنا عملا مانتم ةُماق همفاسهالاونمعب ةئاقمهاردلا
 أ لوقور عنباهملاق(هلا اراشم ناكناوهلوق) رخآ تقو ىفرش "الا هضعب وتقو قدضع» لواح نوكم
 ناك اعرهشب درو هنلاد.تسالاراتذعف فوب زهر هاناعر هنالو سا.قلا ىلع مد ةمةراصلا نمدسقفلا

 نمرتكحا ىف لاد.تسالا ىراال هنال.دنع سلا دف سلما ىفءدرو هلدبتسا ذاق فصنلا نم 2ك
 طرتش الفةرحالاو نْمْلا ناك ةراشالانامولعمراص هنال (خئاردقلا ةفرعم طرتش الهلوق) رهخضصنلا
 هيفىلسملا ةلاهج ىلا ىضفةدقلاملا سأرردقةلاهج نا ماماللو ةعقلا ةفرعمطرتش الاكهردق ةفرعم
 دودرملارادةمقدقعلا مسفنيف رقعلا سلم ىذ رلا فتي الدقو لادمتسال اراثدف فو زهفرهظاع رذا

 ىلعردقيالا ىرورادقملا زوهج هف ملاريصمف قت كو ضقتنا قرد. امولعمردقلا نكيملاذاف
 وهذا ىانملاعمهعرشل ققةتملاكدقعلا اذهب وهوملا» املا س أر در ىلا جاف هم لسملا ل يصمت
 هتلاهف هرادقم ىعدقعلا قاءترال هم فصو عرذلا نالايونلاسملاسأر ناك اذاام فالخت موددملا عسب
 ةرحأوارهظ ىلا هل ىف جات <لققث ىأءاحلا خفن (لجهلوق) رهنو ىلب زهيفلسملا ةلاهجىلا ىدؤتال

 ملاذاو كالهتسالاو ص هرقلا فالذغ ددقعلا ناكمنم«نالق لالا بجو ريغ ماستلا نادل و كالهتسالاو

 نا فالخلا اذه ىلعو نك امالا فالتسخاب مقل فالتخال ةعزانملا ىلا ةيضفمتلاهجالوهم ىتبنيعتي
 امهدحأ ذ أو اهامستقاو اةمذل ىف فوضوم نوزوموا ليكعار ادرحأتساو | ىرتشا نار ةمسقلاو ةرحالاو
 ءافبالا ناكم نايبطرتش هدنعت لحأ ىلا كل ذك ن و ز وهوا ليك دفازلاةلب اقع مزتلاو همدصن نمرثك |
 الف ىايز قافتالابع_.ىلاكف فالتالاو بصغلاو ضرقلاامأو رهن طرتسثالاههدنعو ميمعأ اوهو



 3 (ىنصحصيمسالا 5

 دهم لوق ىنعماذ_هواددعالنزو امانا خامبال ل جالا تنم ناكو فيصلا ىف مسأول نال هنيحريغ
 ىرصاال هلوق) سصقكلا (الصأ عطقيال ذ!ب ىف ناكولو هلوق ) رهتهنمح ىفالا ىرطلا كمسلا فريجخال

 اهعضا مىموتايغر فالتدت او اهمظع عزن ف سانلا فالتخالمدنعمللا ىف !اءارا عا (متاراكلا

 نزولا ثي> نمراكل ايف مامالا نعةباو رلا فال_ةخان املا: رانشا نزولا, حراشلا دقت ىنو لن ز

 ةرادع نامل ”ريرقتلا اذهيوةدسحاو هاو رف ليكلاكن ز ولاري-هل ةمسنلابراكلا ىف زاوجلا م دعاما

 عدلي اض االيكراغصلا ىف هز اوج يعجل لاق ثم ماهالا نمربتلاك هريسغو ىلد اااهلقن ىتلاحاضالا

 ةنى كارب || ةفلوفال املاسقي الئ فوهياملم. لاق (مئاموهرق) ىبتاناستاو دداكلا قو
 لاقف كلذ ىلعمهضعدشنأو

 ايذعاهقير نمردبلا هام مصال : حامر لاو رعلا ىف تانتلا

 هضارقتساعصاو لثملا,نعض» اذهلو فصولا طومضمنو زوم هنال (لانمب نا متن ا مهدنعو هلوق)

 فاتخضو الازهوانعمفلتذ هناهلو مهثلاو ةماالاكر اصف نزولا لعب لضفلا ابر هسفى رح وانز و
 ةمولعءريغاماظع نمضي هرالو فيصلا ىفالو زهمدعي ءاتشلا ىفانيمم دعب اه ةنسلا لوصف فالمخاب

 ةعزانملاو ةلاهجلا نم عونلا اذهو هسقهسدد عئابلاو عزتلابهرعاد ىرتسشملاةسك املا ةبف ىركو
 هير كو 2 5 1 0 1 1

 1 2 0 لوالا ه>ولا ىلعر وح المظعلا عول ذم ىنو ناومحلا ف ماكر اصف نزولا ذو عضوم لا ناس عفتربال

 ولا ا 00 0 دو تاوذ نم هناف عوذمم لم اينيمضتلاو امهادحاءافتناب تنم المتعب للعاذا مكسحلا نال عصالاوهو

 00 1 م هد || ضارقتسالاو فالتالا نع نءاعموهف امرمف سولو هضارقتفاز رعالاذكو حماجلا وسبا اورق مقلا

 ا 5 0 0 286 / اذااعق مامالا باوغ مهند فالتدخا ال لبقو همزلا ىف فوصوملا فالذي ا

 ن 2 0 ىو ةااو يلب رز تبا همق فال انا الاوامول | ومني اذاامت ماو 06 قمسل قى 0 ةغلاو ىلر تدان همءافإل نام الاوانواعما هموم نناذ| ان اكياس و ملل ىلا

 هريتعب ال مظعلا نم هيف امنال لكل ادنع عضوملا نيس نا هبف از وح رويطلا مو نيبحاصلا لوقىلبع

 فالضردقلالوهحمهيفلس ا ناكف عض. نالاتحال (هردقردي1هلوذ) رهن مصل اوهو سانلا
 فب (ةعصقلاك هلوق) خارت ريع نمدقعلا بقع ملستلادو>ولهردق فرع ل ناو هن احح عببلا

 تردى ىوونلال اقدمدعو سدكسلا ىف عازنلا عقب هنال (حلا لبي زلاك هلو#) راتخملا ن انش فاقلا
 ,ىازلامضب لب ز هعجو نون ريغ نم ةففخم روس كجم ءاءاهدعب وىازلا خفي لببزلاتاغلل اوءامعالا

 نيك08: عا. | خالي زتلتف تدذ شهنماك ذاق فورعمل زل حاصلا فو ىدت يا قلة دابا توك
 000 0 0 ْ 7 زوحالفهردق فرع الن اكن ادهنال للا ىف مقتس الا ذهوهرادفا فاذك (فسوب ىنأ نعاذك هلوق)

 ١ .٠ 0 ,- - . - - ايلا زن 3

 كراج 0 4 ىنأت فدكف هندعتل الرد قلا نال هب ريد قتل فمر د3 فرعن ناكناوان نك ذا ناك ام فمك هدف سلا

 ناكاذا عسلا فليصفتلا اذه ميقتسامئاوءاملابرقىفزب وخلاوأ» ربغو سكنملا نب َق رفلا

 طهانالو سكتت الن |ءانالا كلذ ىف طرقد وهردق ف رعد الءانابز وح ثبح لاح اى هعلست بحي
 الف دف 1اهمرتعي نأ لامتحال(ةنبعمهلوق) رهلا فهءاوجو ىا.زاضن أءاسملا ب رق ءانثتسا هفريتعو



 ناويحلا ىف مصنال ىأ (ناومحل ا ىفال

 نيب نا محد فاشل لاقواةلطم
 ال( و) هتفصو هنسو هعونو هسنح

 عراك الاو سؤراك (هفارطا) ىف

 ولو تاوقلا نم ةبكرلا نودام ىشو
 ال(و) هيف اوفلتحاانزو هس.فلسا
 لوطلانسباذاالا (اددعدواجلا) ىق

 مصب كلامل اقو هفصلاو ضدرعلاو

 هفارسطاو ناودحلا سورى ملا
 قاعتم ادد_عهلوق اددع هدولحو

 بطحلا) ىنال( و)دولحاو فارطالاب

 نيباذاالا(ازرح ةمطرلا) ىفال(وامز
 عارذواريشهنا همز اهيدشت امل وط

 الو هب فرعي ناك اذاز وع دن فل

 ءارلا يدقتتب زو عمجزرحئاو توافتس
 هضقلا ىهو ةهعملا ىازلا ىلعةلمهملا

 رهاوجلا) ىفال(و) هوحتو تقلا نم

 عامتىتلال الل اراغص فو (زرخلاو
 ىلا ال )9( اهقمسلا عصانزو

 اقلطم سانلا ىدبأ نع(عطقملا)
 دنع ادو- ومهمف ممل ناكءاوس

 دنع سانلا ىديأ نءاعطقنمدقعلا

 قو انعطعتم ناكم از الا لوا
 دنع سانلاى دبا ىفادوحومدقعلا

 نب ةعلاد ءاووح ومناكوأ لا
 دنعو امههب اعف اعطقنم ل ادنعو
 نيترمخالا نيتروصلا ىفعصن ىفاشلا
 تقو نمادوجومم هيف ملسلاناكاذاو
 اذاو اقافتا عصب لا تقةوىلادقعلا

 تقو نمادو-وم همف ها ناح

 ْ دعب هذة الف لحملاتةوىلادقعلا
 ساسنلا ىذنأ نع عطقنا ىت> لحما

 ذخأبو مق. نأن يب لسلاب رريدت
 دوس و راش نأ ني ولالا سار

 لاسر فز ىلاقو هيف مساامذخأيف
 ىال(و) لاما سأ رذخأب ودقعلا
 انزو هتيحرم غىف (ىرطلاكمسأا)

 انز و عمي هنيح فن اكن افادد-عو
 انشا اذه

 ريغ : ىوارخ ها سوماقلا فاك ةمملاداضل انورامض | هدنعو هلوو 3 اددعال

 ةمق ىئدازنانا انرايد ف هنالدر اد بس هلعل باسدلا سكع ىلعهتعو تدادزاهنزو فخاساكربرحلا |

 لب عطقنللاريوصت سل لا قرغتسانانهلوق ناىلرهظ مث هداز ىزعهركذاذك حلات قولا عبج دوجو :

 (نيعملا تف نمىىفاثلا“زحلا) 4
 نوث نان هرردل |ىنامو ىتدع هنالا مول. عمري_د»ال هنال كلذ عم هنز وناس نمد, الف نزولاءعاسب رح |

 نعى مالسلاو ةالصلا هملع هنالاةدقر وأ ناك ةياد (ناو.حلاىنال هلوق) هنزوةدابزدنعربر<ا بوثلا
 هموع نمصخ هناالاريفاصعلاو ىرققلاو ماسلا ىح هش اسنجأ عج هبق لخددو ناو. قفاسلا
 وكذامدعب هناانلو بايثلا هشافريس كلذدعب تواغتلا نال (حلاهسنجنمب ناعم هلوق) رهن ملا
 عونصمهنال بايْعلا فال هع :زانا |ىلا ىذف.ف ةنطابلا ىناعملار اتعاب ءلاملا ف شحاف توافت قم

 اريعي ىرتشا مالسلاو ةالصلا هيلعهنا ىو رامو د-او لل اونم لعاساذا نابوملا توافتءاملةفداععلا
 دواحلا الو هلود) ىلب زءاستلا مرحهدارغن ان سنا نالاد رلادب ؟لوزن لس ناك لجأ ىلا نيريعبمب

 نم ىازلا تضوءاسحلا مض (امزح هلوذ) رجانزو مل ازاوج ىلاريش ددعلارديرقتلاو ق رولااذكو (اددع

 دةفةراضالاك هتءجئث لكةرهجلا ىف وازرح هلوق نم قأ ساما ذك و قتملاةلووملاةرظتنملا لاوحالا
 ىهو ةعاج ىأ ةزه ار سكر تكن مةرامض | هدنعو حامصملا قو ىنبع بطخ ا ةمْزستدع# هنهو تمزح 5

 ةيطرلاىفالو ىا(لا ةدطرلا ىنالو هلوقإا:عشرتاض عسجلا او ةغارسكلابةرايضا اوريباضأ عمجاو ةمزحلا

 ازرج ريستلاف ةمْز- ىأ ةزوهّدش لك تاّدش ةدود ثموأةزرح ةضءق لك تاض.ةب ةضومقم|نوك ل اح
 ةمزجلاهيدشتام لوط نيداذاالا حراشلا لوق ىفءاسنثتسالا نا لعب هنمو ىدنفأ جون ةراسدعلا ىنففتلل
 هلوت) ,اضي أ زاحنزولابردقواو (ةمزحلاهيدشت املوط نيداذاالاهلوق) طقف لؤالا نم الاعمامبنم
 رست نأ وع هنا نم قيس نيعتبالةضمقلا,ةزرجلاحراشلاريسفت (هوكو تقلا نم ةضمقتلا ىهو
 هصفصغلات قلا اعل اقو ىستناانزو تقلا مسلازاوجديفي|ملماشلا نءرغملافو اضر م رحلات

 ناكو هجاترهاوج كلا |تازوخو مظني ىذلا كيركلاب (زرخاو هلوق) انذعشةمط راارسكلا | ةصفصفلاو
 توافتارولملاو قيقعلاكئالذو ىرهوجل اهلاق هكلم نيسد دع لعيلةز رخ هحات ىف تديزاماع كل اذا
 لك ىنو طرمثهيوجو لاح يلستلا ىلع ةردقلا نال (عطقنملائثلا ىفالو هلوق) رهن اشحافاتوافت اهداحا
 هدوخو ماود طرتشدف نيدلاهملعنمتوع ىل<نودلا نال هملا إسملا نوع هبوجو لعحدقعلا دعب تقو

 و جان زتوسلا ف ناكح ناو قاوسالا قددج ونالنا عاطقنالا حو ملستلا ىلعةردقلا مودل
 أمراضحا نكعال هنال متفلانع رهن هسف دونالىذلا ملقالاف مد الوان ود ماقاىف عطقتا

 ةيادملا حرش نع وف ن اسعاد بوب ناك ناوزوخال ىراذيب بطرلا ىف سأول تح ةهظع هقشمعالا
 ناكوأ هلوق) انش هبفلملا واح تقوىأ نامز مساءا اريدك (لحتاد_:عدلوق) ىنبعال

 نيب ي>رردلا ف عةوامنا لعانه نم (امتباعف اعطقنم لن ادنعو دقعلا دنع ادوحوم
 قرغتس مل ناب باوصلاو يعترب_غلجالاىلادةعلا نمتقولا عبج مدعلا قرغتسان اب هلوقب عطقنملا

 هريبخت نا .ةراغ ادق علا نمح نم د جونو عطقن امقالو ىأهلوق نم مهفنملا قنملادوجولل ريوصت
 بحاضريعت هيلعركعي نحت مشل هر باحأ امودوجولاب هلادبا باوصلاو ملقلاوومس نم ةو مدعلاب

 ودبي تح راقلاعبب نعىهنم السل اه ءاعهنا رعنبا نعدر واماذلو كلذ لبق هطارتشال ىعمالو هنوجودنعةردقلادو-ول (نيتريخالا نيتروصلا ف م- هلوق) رصعللة ديفمارب وصتلاءامير ردلا
 ثيدح اذا لاسلا ىف عطقذملا فزوحال هنا ىلع صن اذ_هو ةهاعلا نمأتو ضست ىتح ظفل واهحالص
 لاقو هلو5) هيسخأ لاممك د_- أ لكس مف :رغل اهلا عنماذا مالسلا هيلع هلوق هيلع ل ديو ملل درو
 ضراعب ملبن ارذعتو عصدق سلا اانلَو ضلال دق عسيبملا كله اذا[ كهل نع ردع (لطن رقز

 دق هنال ضمقلا لبق عيبملا كاله الخ ضيقلاا لبق عيبملادبعلا قأ اذا همف ريدهق لاوزلا فرش ىلع

 || قهلوقبديق:املادامخال هيفعطقن هنالءاتشلا ف ىأ (هنحريغ ىف هلوق) ىلبز مالا



 305 (نكحب.مالزم ىلع)

 كو لوبقلاو باحالاهنكرو لج ايل اعن م ذخأ لاقي نازو هنا ةيدعسلا ىثاوحلا قركذو 5

 ةيلالمت :رمشتأد اوراق افتا ملسلاطفلب عسدلاداقعنا ىلعو مصالاوهو ع.سلا طفل, دقعتب ملسلا افاد دقعتم

 ةمذلا قنيدلاه.ف ملسملا للاب رو نمل ىقهنلا مل كللات وت هطحو هحاحملا رش هّتاعو رشم باسو

 ىأ طاقسا مش (هبف نُمْلا رسأ ىأ هلوة) رهن ىرخأ ةلداسمدا عنا ىلعهضيقبالا تدشالف معلا ىناما

 درعب وهو فلا ىفلاقةياردلا فاذك (حلام-هاردلاةمالسلازأ ىأ هلوق) ريسفتالربخاهدعبام نال
 نامعقاولا سلو هملع ىوتلا ةءاغ ىلع فدوت:رادتعءالااذه ةعصواك لاه عوذدملارا.تعابالا هل هحوالو

 هيلع ل دياك ةغلىأ (دحاو ىنءعفلسلاو سلا ل.ةوهلوق) رومءاغيتسالابلاغلا لب كلذكولسلا
 لوةفلاحمتسالاوهةغل ىلا مث هلوق نم ح راشلاهمدقإم ىل_قلا اًذهلباق.و ربنلاو لن زا مزح

 نا رهاظ (البك ليكلا فلوق ) انه لسم ريغ ليقلا اذه لب أ امد هالك قو. !ىوحادسلا

 فالخلا اذه ىلءوزوحهناانباصصأ نعىواعطل ا ىورو نسحلاهباور هوزوحالانزو ليكملا قدا

 نسحا ةياقر ىلع ىلاخ مامالا ىوتتفوزاوجلا ىلع ىوتفلاو ةصالخلا نءرهنلا ىف ل اقالمكتوزوملا ىفلسأول
 ناكن اواقاغتالطابد.-ةعلا ن اككلل ذك لام لا سأر ناك اذا هناف ريناندلاو مهاردلاك (نئلاالهلوق

 د_ةعنب شعالا ركب وبأ لاقل وم نب اعيبدةعنب لهو اقاغتا امس مصن 1 مهاردةرسشع ىف بوثكه ريغ
 هنق عسبلانادقاعتملابجوأ ىذلا لحمل فنوكما امنادقعلا يصت نال مص الاوهوال نانأ نبا ىسعو
 هيفداسونلو بوُدلارابتعاب لب اهرايتعايدق علا مدت نكءالو مهاردلا ىفالا ءابجوتملامهو هريغ فال
 رملتلا ىف ةباو رلاتفاتخاو رحبهقغلا ف لخدأ هنأب شمالا لوق تفلا فرو رهن هلحمربغ ىف ناكف
 نامرلاو عرقلاو عطءلاكت وافتملانالهردبق (راقتملاهلوق ) ضو رعلاكل .قو دوقنلاك لبقف
 لوطك د دعلادّر عربغاطب اضرك ذا ذاالا اددعاهتمثوش ىف مسلاز وحال رغسلاو حراكالاو سؤرلاو

 مهرابد بسحب هلعل براقتتملا نمن احن ذاملا مهلعجو ىو از وفالبكز اح اددعه بف لسلازاحامو ظاغو
 نال ض الا ناختذاملا صوصخ دارا نوك. نا نكع تلق تفلا نعره توافتلاردهمزيغفانراند فاما

 هصب

 حرش نعرعةفصلا ناس ددعلا عم طرغشب و (اددعهلو5) دوسالا قال شحافتمريغ همفتواقتلا

 الذالاو زاح لكالل هيف سأ نا لبقو ةمهقلا قهداحآت وافتل (ةماعنلا ضرب ىف مدنالهلوق) ىناثلا

 (سافلا ىف ممن و هلوق) لسلا بر اضرار غتغي نياتضيب لكن لافتقلا نمنوكيامو (المك حصن هلوق)
 ناالا نامأ اهمال يسافلا,سلغلا عيب هعنهلملدب ( زوحالد# لاقو هلوق ) ددعلاب هطيض ناكمال

 ءايلاردكا (نيللاو هلوق) افالخريغصلا عماجلا ف ك<ملاذلو مع الاوهو امهر قك هنعةماو راارهاظ

 نودرحا عابول ةريخذلا فو ءىنلا بوطل اوهو لج ل.مريصمف ةكرحلا فذح ىأ ف.ةةلازوكوود>وم لا

 روشأذ ا عمعءا رادبدشتو محلا ذب (رح الاوهلوق) رح عببلا ف ىناثلاريتعاو ةجاسعلل الا ىفلؤالا
 (موا_عمنيلم ىم* نا هلوق) حادهلا نءرح مطاذا نيلل وهو برعموهو ةرحآ ةدحاولا فةنمأ |نم

 لقكحوتل آمساهنأب حب ردت اذهو يليزذل الاركددع ةعزانملا ىلا ىذغانالتختا فلتةالاهداحآنال

 هضرعو هلوطرك ذاذاامولعمنيلماريصن اغا ةرهو<ا قو ةيأنب نيللاهنمررض امام« نوكج.نإ

 نعر<نيدطلا بلاق ملارمسك, نيللاو ره يللا هند لمس ىذلا عضوملاركذةصالخلا ف طرسثو هكمسو
 ريصخلاو طاسلاو بولاك (ىرذلا ف هل وهلوق) نيالا ب لاقريثك نللا سوماقلا ىف وحامصلا

 ءارغلاك هنق يسلاز وخالف ط.غااما طرخلا ريغ هيدارأو حاجا عمات نو زوملاو ريك ءافاقاحا

 هنأت (ةفصلاو هلوذ) ناع رذلا سجن مىأ (عارذلان يب ناهلوق) غلا نءره فافخلاو سنالعلاو

 0 ناكناوءاشالاهذهرك ذيامؤلعمربصد هنالو رعوأ دن ز لعوأ امهوحنوأ مو رئاوأماشلا لعدوأ |

 1 رجم دج 27 مص مس مم ج27 د2 2 تقص د مص سمس ص سس و سد ب سس سي يسمو سس ا سس سما

 ف |

 ريتعاف هحنرابتعا توافتملا نمودر دقراتعابرراقتملادود ملا نمنيللان ال ةراشاريغن مزح ملنيلم



 امهدنع نواب عئابلا بلطف هرمأب ناكمنا ىعّدا نادبعلا بر ق-ىنالامهقح ىف لط.ىؤامهمب قافتالا ١

 (نيعملا تف نهانا ءزلا) 7

 نالدسب سل (ىضاهقلاد نعهلوق) ىوعدلا قس نودب ة.سح ةداهشلا لقت هللأ قوقح كو هلل

 هيانبلا نعرح ىضاقلادنعلاقاذهاف ىذاقلا ساعي ص مة ةندسلاناالاءاوسهريغو ىضاقلادنعهرارقا

 ىف كلذ ىلءهدعاس ناىرتشمللف ةمهتلا مدعلرارقالاةعصعنعال ضفانتلا نال (عيسلا لطب هلوق)

 عئاملا ىلعهيعحر ىذا اذاوهيلاطب نامل سون ىأد دعو قداصتلابئرب هنالىرتشملا نود هلدكو هنال
 سكعلاب ناكولو عدل الهدنعو لكولل نعض وامهدنع مي نُهلا نمى را لك عا ريانا ىلعءام

 ياح ن اف كلا لا فاحتساالاو همز ةندملا ل كولا ماقأ نافهلكو هنااقداصتو لمكوتلاكلاسلا ركتأ نأ»
 مف منفلا املا باطو راكنالا دعب كل الا تاغولو رارقالاك لوكستلا نال همْزل لكن ناو همزان ل
 فلج مسفلاريخأت ىرتشملابلطنافافوقو هناكعسمما نا ىذاقلا دنع تن هنالامهندب عسببلا ىذاقتلا
 رادهلوة) ىتلب زنمعلال جال هرم أتزوحالف قةتدق مسفلا بدسنالرخؤب لهرمأب لهنا ىلع كلاما
 رارقانالىرتشملاهءذكحب, وبصغلانعئاملا فرتعب نا ةلمسملا ىنعموو رم ريغب هتصرعىأ (هريغ
 رهن عئاملا دةعمىلاال هنعمز عملا اناضم فاتلا ناكد> د اذان ناهرمل !نمديال لب هيلع ىرمسال عئاملا

 ناىهاي زاارك ذو رهن ىلوالاناهاخ ديلا ذاام لعل يدسق (ى رم كملااهلخدأو هلوق) مالسالار قت نع

 ىلع عاملا لوق ةيارس مدعىف ىأ ىبتن كلذ قءانملا ىف لاخداللريثاتالذااقاغت | عقو اهلحتدأو هلوُق
 هنم قأ.اكاضأ مامالا لوقو ىأ (فسوب نأ لوةوهو هلوق) انش صغه عامنا ىرتشملا

 لوقوهنتملافامنأب عال ةفينحىأ لوق 1 ذل راشلان ا نم ليفافو رامعلارخ [كلذت 4 رتل

 هلوق هنم عنع هغ :>ىأ لوقوهو ل, نا باوضلا نا نم ىو اد.سلاهرك ذامو ل هريغ ةفنح ىنأ
 [ارحلا قكىف و ىنأ نعلب مامالا نعل نس ملارخآه دعب والوا نامذلابلوقلا نالخاال ألو ناكو
 نم: الوأ لوق. ناكوارخا فسو نأ لوةوهو ةفين- ىأ دنع عئاملا نهضن 1 لاق ثبحةيادملا نع

1 
 ا 11

 02 دبع اي ايي وص او اع نع الع تس ا يب اع بع دع نبل ل ان الع نع نت نبع اك بع حر از ل ا رع ع ادة ان ع ان رن كيال ها ا نم نا كل اة كة ص نع نبع هانت ع هن دع رع

 التو لجؤملا للا لحأ هللا نادومثأ سا.عني لاق ةمالا عاسجاو ةنسلاو بات كحل اب عورش وه
 مالسلا هيلع هناانب وردق قهوتك ٠ اف ىعمم لح أ ىلا ند ماد اذااونمآ نيذلااجأا ىلاعت هلوق

 انركذام هاكرتنكلو ىلوأ مودعملا عب زوحال ماستلارو دةمريغ كولمموأ كوامريغدوجوم عسب و
 هملاكرمصل مل_..ةلارو د مريغلا كولمملاوهو ىناثلا هحولا ىلع ةيولوالا هيجوت قرصتقاول ناكل ىبب ز
 بناحى مودعملابديرأول نا مص» استاهيهيجوتلا ناقةلوامريغدوجوم عسب وهو لال اهجولا فالخ

 هلو نم ىأساملءاديميلا 1-لا كلم هأ دو والام هيدارملا ل كلذ كح سدلو هلدوجو الام لس ١

 ناسنالا دذع سلام عب نعى مالسلاوةالصل | هياعهنان مدر داملاق.ن |ىد عطقنملا ف عصاالو

 ىنزعلاّن ا نعل قئامرردلا بح اص نا لصاساواطفلالىنعم ثردح هنا ىدنفأ حونركدو ىئنحازعلا

 اذ-مهدروىفأ هنعىلقت امناو لمأت همف لاف ةءلالمنرشلا ىف همهون كثي دحلا بتك ف الصأ هدورو

 ١ 0 رذعلمرحلا لءلدلا مايقعم عيتسا امل مسادصخرلا (ةصخر هلوقز |[ لمأتالف طقللا
 اقرعودك و اادصقل اوهو مزعلا نمدع زعلاو لب زهترسعل ملستلا نعزمقل اوهانهردعلاو دا.علا ىلع

 ذأ هنا نمةياهنالاعبت ىباي را ىنامىلوأ اذه (حتائذلا عسل و١3 2 رسلاق ىلصالا محلا ّض

 سلو ىنعملااذ_هدجوب لحؤم نعد تعب اذا ةعلسلان | نم ىننعلاه رك ذامةبولو الا هحوو لج" ان لجاع

0 



 و6 (نيكبمالنملع)

 لحث ىل_ءامهعام جاروصت مدعل هلطب أهريغا فوقوم كلم ىل_عأر طاذأف تام كلم ل الار ت
 كلا هعم ضرعو تاكل مهمف ناكح دقفالاو هنمّد, الدمقلاذهو تاملا همف رطب هحو ىلعدحاو
 هريَعَل قوق وم ىل_عتابكإمأرط هن |عم عيب فلس ناعذلا ىّداممَع اول بصاغلا نادر وأو فوقوملا

 بصاغلاكإ«ناك اساور هن ىرتشمل اكلم لاطبا قرهظر لف ىرو رضدصاغلا كلمنأب بمحاو
 هقعترهخلاقهدروأ املوق أوهنامضءاداراعرم همازلاكلال!تدثناةرورض هات تالارر ورش

 اذااءدمقم لب هقالطا ىلع سل هلطأ فوةوم ىلع أر ط اذا املا كللا نا مهيوقذادراو مغ هنانانكش

 مثريغلا كلم فا دقعرمش ا نمن ال#_صالا هصنو ىدعاةلا نعةيزازملا فاك فوةوملارشاب نمريغلأرط

 فالح ىلع فت هئرو مهب أكلم عابولاذكو هكلممب وصغملا ع ابسص اغلكعناملال و زاذفنب هكلم

 ىلوضفلا هعارامكلاملا عاباذا[”فوقوملارعشاب نمريغل ثتدحاذا فوقوملا ل طس امناتاملاورطوانرك ام ا

 (هنل قالا ىمتناالف لوضفلا نه هعان ااماىلوضفلا نمى رع نمولو لوضفلا ريغ نم

 ولىأ ىلب زالاقىفوضفلاعب وأ(بصاسغلا عسب زمجأف هل اوة) رهئاشرا بج وتةحارب هتباصاوأ
 ريعغلادوءزودالف عطقلا ىأ (هشرافهلوق) ىوج عببلا هكلاسزاحأ ثىلوضفلا هعابد معدي تعطق

 كلا نال (هيرتشاهلوق) ىنيعلامالك ىنامإع هنمور مئاعاصسةوماهنال ثينأتلا موزللدملا ىلع
 رقعوأ دلووأ يسكن مت دك |م لك اذه ىل_عو هكا ىلع لص عطقلا نا نيدتف ءارشلا تقو نمد

 امناوكلللا دس عضوي ] بصغلا نال هل شرالا نوكمال هتف نه مث بصاغلا لنعمدب تعطقولامف الخ
 فال شرالا قاقسال فك هجو نمكلملانا هلرذعلاو دهم ىلع ةح د |مرلهو هر ورضهيتنش

 نعرمن هناي ىف لبد هنال(دازاع قّدصتو هلوق) ىلب زلم اك-لا كلملا ىلاهراةتفال قاتعالا
 ةروص نم سل هناالاريغصلا عماسملا قعقو ناو رمالا مدع ىنعأد نقلا اذه (هرمأربخ هلوق) ةيادها

 لقي لرعالا مدعي ىرتشملارارقا ىلع عثاملا نهربولا ذك" (ملاىرتشمل|نهريف ةلوق) ربخئدىةلدسملا

 عئاملارارقا ىلسعةنملا ماقأ ير ثلا نا ىلع لو (عثاملارارق | يلع هلوذ) اهريغو ةصال# ا نعرم

 (هتش لمقتل هل |و3) ةياهغلا نع :رم ضقانتلامدعل لقت عسبلا دع هرارقا ىلع اهماقأ اذااماعبسلا لبق

 مدع رارقالا ىوعدو ع.بلا كل ؟هناو ةمجلا وعد ىلع لملد ع.ءلاوءارمثلا لع مادبةالاذا ضفانتلل
 هريغذارمالا عدل لولا ناك ةنبدل نكح لولو ىوعدلا ةعمت ىلع ىنةس ةندلا لوبقو هضقانيرمالا

 قد_صول ىرت.ثملان ا نمتادابزلا ام هيفاننالو فال_هتسا هل نك ملاذ هلو ماوعد مصتاله ضق انتم
 لا نأب امهثدب قرف هنال لمي ملا عجربل تسلل هنأب عاب لارارقا ىلع نهرب م هاو عد ىلع يتدتسملا
 نوك«الف يندهسملا دب فت ادانزلاىفاعدو عوجرلا قح هل تنثالف هلاملاس عسسملا نوكمف ىرتنثملادب ىفانه
 لومق مدع نم ت.سامن | ىقةيانعلا فهطرعن نادجو عوجرلا تجهل تدي و ىرتُشلل ابملإس مسسملا
 لوءارمشلا ىلعمدق يرتشملان وكب نارزاوحل نكمت قف :لانأب ىناقتالاهبفرظأ ٍضقانتلا.ال|ءمةنبملا

 سل كلذ لم موكل ذب رقأ عبسلا ل.قءانععم لودعلا نأ. كل ذهلرهظ مث رمالا مدعب مثاءلارارق الع
 نكيملاذاع دمقمنيلو ةلادحأ ىلع ضقانتلا عنع قمفوتلا ناكما نا مهوق نأب رجلا ىف ب احأو عنا
 ىنالا ل_ةدال هت ه> نم مام ضقن فىعس نمل اقاهريغو ةصالخلا ىف هناف هّبهح نم تام ض قل ىف دعاس
 ىناثلا لمقب نهرو ادكحج,بئاغلانالف نم هلة هعابعثاملا نا ىعّدا مث هض.ةوا دمع ىرتشا نيعضوم

 ه درتساا ولقب نهرواهدلو باو |اهريد ناكمنا هاو |ىعّدا مث هل بو هوم ااه دلو ساو هتير اجه مهو

 ةلافكب ان ل..ةوهورك ذام هءلعدرب هال محجر نمل بملا نيت اسهىف ءانثتسالامعجو انش لاقرقعلاو |
 متاضرأ ع ارولامو هاوعد عممترح عملا نا ىرتشملا ىعّدا لاق ثدح ناس مضاو نع نيدمءلاو نياجإلا
 ضال ءاوعد عج ال ناكل ىحاولولاهرك ذر اللا ىلع ةلو .ةمتضب ناف فقر اهناوااهفقو ناكهنا عدا
 ف هحوو ىرتن | هته> ن فقولا ق قى ناعم“ ال ىوعدلا تناكناو هنيملالو هام ضقت ىف عاس هنا عما

 كاس عا ردت 0



 (نمعملا ع نمىفاثلاءزحتا) 30
 رمأر يغب عملا ىلع ىرتشملاو عذابلا قداصت اذاام ىلع زازبلا قام لمست رانك اين سام ىلع
 (تراواةزاجاذفنال كوق) ىلبادصةزع ناو نهرا ىللريغ ضارقتساو ريالا | ا ايعق ناكرا هنهتوادظتمدا قال سدرىأ در هلع بت ءارمثلا نمضىنهلاض رقتسم ريغلا لامع دج ن1 هسفئلاب رشم راصفدقعا|قالدقنلا ف هن :زاحاربم أت لد هلا لقش ال كلاملاةزاحاو اكلم نوكلف ه0 َ 00 1 0 0 ونارشاملا ىلع هن ىلإ ف قون الءارمثلاو ةحو نمءارش ناك |نمعَدم ةمرعلا ناك اند لي ةناحالب 3ى 3 00 (ىوضفالاكوامتهلوق) رك لعاضرقاذهىلام نم هنمدقناو ك سفنل ضرعلا اذهرتشا لاق هناك هلام هك نمضرعلا ىنعأ ىرتشاام نك دقنب نا ىلوضفلازاحا هنا ىنعم ىلع (دقن ةزاحا هلوق) ىنعدملا قوقحلا 0 (ملاحاكنلا فىلوضفلا فالذي هلوق) مهفان عوضوملا فاتحاف كاملا

 2 ا ىلع ةفوقوملا ةمسقلاماو اي زئبالىل لقتتت ناري غصلا غاب ريغصلا لام 0 ا دعا م اذان الاوا ئصولا فال هريغملا لمهن الق هسفنل ٌنروملا ةزاحا ىلع فون هنال كر / 0 / ا
 ثلاعمتدشالف ةزاحالا طرمث ىفكشلاحوقول (ةزاحالا دنع همامش لعب ىتحهلوق لا ع 5 0000 مّدقمن اس ةتسالاو تلا ىفلاق سامقل اوهو عسيلاك ةلدابم نا ا |متالزومتالد حل اتوةداعالا مةدمسقلا ضقن ىفةرزاقالهنالاناستا هتوم دعب هثرو ةرام انطقتتاهشاق || ات 30 كا 0

 ا ا ان تلا[ اصلا ةلاتو مه هوك راك لصالون 0
 دوىفاحت ىأود ثلا ابن اعلا قلاقو سوماقلا فاكمق ىأ (ةومن ضع هلوق) ىليز -فلا م ... ”الهولو :٠

 ةرارعلا لو ان: المؤ هل دوقعملا 6 9 ى 5 (هومل ضع هلود) ىلز ولو (.: 1 03-5 5 املي
 1 0 1 1 ا اواو هلوق نارك ذدوهعملاىأ كلا هلوقنا ه4-ع>وو ا 1 ثار عر حافي
 0 0 ل نوالد لب كلابملا ترا رع 5 0

 نا نكحمهنانم ا ا 0 ه0
 1 ا م [ اهرجأو فوضفاه ابولو كرتلاوأذخالارابعتامهنم لكدلو امه 2 ب . 20001 هيلا ناءوضف (ةمت) طقاسس ثراولاةراعا نعارارتحا نوكم 2 ا اا 6 0 ماب دهعلا ىلءعلا لج ناكما عم قارغتساللوأ سنعلل لا نوكمصنالو 7

 ةصق كم 0 ١ . نم 0 2 2 1 ا ال ا

 هل ما 0 0 انعريتتبلا نم ىوقأ عيبلاو نهرلا|| رز... اكأ 400 0 ا مل صرالا فحواذك  (ئارتشم قتع محو ءاوذ ا 1 : ع 00 : اغيب فراس زال 1اهرع نمزج أع تاوويك اوت ونورا ا -( هلو اريك ل 1 0 ل ْ ءئاذ فورد ةسجورال ةكوامريصتقماد عامل طب و عسل اوهو ىوقالا هم 00 اود
 أ ار ةنبال بصاغلا يتدعنال ىرتذملا دعب دق تقلا نع ةسيلال رعت اهمصاغن ها ا

 ١ * سحب : 3 2 ّ لل 2 10 0 هع .-: دا

 00 وسل دا مد هتالازعةراخألا 0-0 0 0
 اجلا هكا 1 1 2: 1 0 1 5 : هه -

 0 2 ل م ل نق رق تح را 3, هلا نو 11 0 ا ان سا ناتالل ناضل اءادا نمد قرفالفرعلاىفلاق 0 بدصإ 1 ١ ."اندج
 0 رتل ا و (هازوصالهلوق) رمغأ| + 0 1 1 0 امرت الذاىلوأ ناكل لوضف نمرتشم قدع عصر لاقولا كو ىلوأ ناكل ناعضلا ف ب

 1 ا و ص١ ثيح نيدلاب ةقرغتسسم ةكرن نها دمعثراولا قاتعاو ندارلا نم ىرتسشملا 0 11 لا ضفازا عع تح ندا ةقرفتيسمةك رت نما دي تراولا قاتعاوا 00 0 ا رم قا.دعالا فةوتنق كلما ةداقال عوضوم قاطم ف هرم اقوقوم تدم كإملا نا 0 - 0 1 لماكسلا كمل هل ىملاو هجو نو دهجو نم تبانوهوا دنت سم نكس كلما دافأ ناو ١ء د هوت . 1 ا 00 كح ع ته. هد
 كيلاذافت فر ريضلاو كالا لا نعررضلا عف دلريخأتلاو بدسلاب كى لاصت | لصالا نال هن«ءامرغلاًرباوأ
 ةالصلا هسيلعهلوقيدارماوهذاغن تقو لب هتوبن تقوشأل ىلا جات قاستعالان ا مسالو فقول

 لافلب تالا وقت فر رضلاو هلوقور ند قلي زذفانلا قتعلا ثيدحا مدآ نبال تعال مالسلاو
 ”انرتع قي رط مهوقك ةهملاب تاسوسحلا ىفودقتب ؟د:ءام ىلابعت هلوق ىاك ىناعملا ىف ةلم-هملا
 ريغوهو خارفلا ينعجدافنال ةبسنلابدن الافام ناريس ىنأاو رف هسنوو ينغلا نع ده ارك
 ْ ابل تش ةزاحالابذا (هعببالهلوق) فوقولل ىلباهقلا موزللا ىنععذافنلا ىفمالكلاذا ماقال بسانم

 اديب
 يدو



 41 ( نيك هالنم ىلع)
 مم تبيسمل | ام مامسم

 ا رات اورحجةزاحا ناكت عنسضام س دب لاقول قت اور اذأسأ قل كلا رففو (تزعا|

 تدصاوأ تنسحأ لافول هنا نمرهنلاو ره فاملاثال هر شورنونتةزاحاهلا تنصاوأ كن 2 ا
 ثقفوو أ ثدضاو ا كوخ أ نكيملاذاهنال لكلا ىفتبان' فالخلا نا لصا < اوةزاحاب سدلف تةفووأ |

 وأ هلوق) كوالاءنوك تهنصام سئءوأ تأسأ هلوق: :زاحالا تو. مدعفرا تهل فالح ناكناوةزاحا
 نادقاعلا بنا هلوق) رحب هيلعمي قّدصتو أ ىرتشملان م -هووأأ هم !مولاذك ( هررتشم نم مَنْمْلا ضف

 هنال(اض هر عول هلود) ىلءزءاشالا ذه مامقب كلذو هماق ن مدي الق دقعلا ف فرص ةزاحالا نال (ملا

 اكل الل نسل لوف لع رت يراسل تملا ةمتاوز ولن عيتاواثابا

 عم لا صودخال لكوضفلا قرت دار ا 0 لادا ةعاانا ىلع هلوق ( نك هريح واه قب

 هاطعاماللاو ةالصأ اهيلع هنا قرابلادعج ىنأنباتورع ثيدح نم ىورامافوةومداقعنالا ىلع لملدلاو

 || هكرتلابهلاعدقةاشو را نتاشامهبهل ىرتشافةاشامهبهل ىرتشدل نراشد

 راند هنأ هلىرتشا هع ؛مالسلاو ةالصلا لعدن مازن كح نعتبان ىأنيبدمح ثيداحو

 سو هيلعهللا ىلصدّنلا لوس انيدلاو ةصخالارهاخ ا .ناكم ىرتش ارانب دابف حب رف ةمحضأ هل ىرتشاف

 را ل فا دما نأ ني ضا .عنيمورعهنا ىطاشرلامعزو ىتلي زهدراالطاب ناكولف

 ةراضالا نءانضش ةفوكلا ىلا نام عوربمتاهئزنو مأشلا حو ةةرمضح ندم ناكو هريغو ىراختلا ىف روهشم
 ل ا كب ق رابلاو برغملايدلب ةطاشرلا ةمسن ىطاشرلاو ىنال علل

 نهى أ (تازيم هل ناكاذا هلوق ) بامللا تل نع ءانضش نهلا, لمحو دزالا نم نطب قرابو نادمه نم

 0 لو هل ن الزاح هسفنب هزاحاق 4 ءلووراحال.ف 9 خلد مالم عاب ىص هنايسب هيزاحا ىلعر د

 عصي هتعقوأ لة:ملاملطبف هلزيحالدةعلا تو هنالز رص هسفنب هزاح اف خاب مال واطولام فال

 نكيملاذااعدسقم غول هلا دعب هنزاجاي ذقن عمل انا: نمهرك ذامن | ل-ءاوىد املا نعردوزاحاالءاشنا

 هلوذ) ىتايز هغواب دعب هنموأ هملو نمةزاحالا تناكءاوسالصأ ةزاحالا.ذف در ل ناكن اق شحافانيغلا

 نمردص قرمعتلا : نكرنالو ورع ثيدح ن نم قسامانلو ة.عرشش هيالو ريغ نعرداص هبال (ةلطاناهلك

 اموقتملاملانوك, ةيلحلاو ىلقعلا, ةملهالا نالدقعنرفافوقوم.داقعنا فررضالو هلى لاافاّضم هلهأ
 هذع طقس ثم ةعفنم هم فدل رب لمست الار بلي هللا ىأأ اذاهرمتم هنال كلا لا ىلع ررمض ه3 س دلو

 لك نالةلالد تءاثنذالان اى !ءءاغلالا ٠ نعامهم الكنوصب ند ةاعتملا 0 همو ىرخشملا بلط ةنؤم

 || حوصن ىيدص نمالا هتغف و عفانلا ف هرمتلا اذه لئُمدجو الذا عفنلا هر هلل صحب فرصتي ىضري لقاع

 ىمناك 1 !ءالامىأن اال سلام عمن ءمالسلا هلع ىهن تلق ناف هسفنل ىرب رام هيحخال ىزب

 صضتتلا لق عسبملاعيبودقعلا داقعتا ىف مالكلا تلق قد"الا عمب نعو ضبقتلا لبق عسببملاعبمب نع
 ا نءدارملاوانمزلبالف مصكلذ دعي هملسول ىتحةياور ىف قل ” الااذكو ادساف ناك ن اواندنعدقعتب
 تلقررغلا عجن 0 ىمنو ررغاذه تاو ناق هلسد و هررتشن مث هكلع الاس ع نا

 ادقن ناك اذا (ثالاللاكولمماندنع نع هلا ناكملوق ) ىنمعو ىبز كل ملا ةزاحا ىلعضقوت هنالدرعهنالسنال

 اهل.قوأ ةزاحالاددعب كإ هءاوس هدي ىفكالملا نهب ال ىت-ل.كولا هلزنع(ىلوضفلادب قتناماهلوق) رح
 ىخاشلا فدتخا ىلوصفلادب ىف نُملا كإهو كلام از اواو ىليز ةقباسلاةلاكول 5ة.ةحالالاةزاحألا نال
 نعرح عجرالاو هل عوجرالءادالا تقو ىلوضف هنا اعنا ىرتشملان امدالاو هلم هبلع ىرتشللا عوجر
 23 .ىلا حست ىرتشلملا كو هسفنن ءقوقعلل اعفد (ةزاحالا لق دقعلا مفي نا ىلوضفللو هلوق) هن ةشقلا

 ضيا فرالاما نمنتملا ف ىقأسسامهانان تلق نق ةيزازيلا نعرص دقعلا مو زن ءازرةزاحالا لبق

 أح امن الاهم ىفانتال تلق لقب علا درداراو عسلابهرمأب ملهناد_بعلا بروأ عا. لارارقا ىلع

 0 نا رتشملا ىعدافىرتسثملاو عئاسلا فل: حا زامل
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 لاقنأب هلوق) هتلاسر فن سح مشا هطس !كهتراحاقرادلاتناكولاذكو لوقتل ادرعك ريب هملظل هج ارا

 00 0 0 0 0 002 تت تت تت ةةااتت+-++**2-- 7 70232 7464:

 (ني»ملا تف نميفاثلاءزجلا) 3

 |نالفلدعلا اذه عبلاقنأب هفاضقاوأقهريغىل ىلوضفلا دفض لذا اذه فتون هلعازو عوأ انس

 ع عسيبملالوضفلا 56 اهريغو هيزازيلا ن نرد فقوت نالقل هتعب عئانلا لاف

 نكعالامهدحأ ن 1 نورت ءاهتنممضتلا ىف نالون الاّ ري هنامذر اتا اممافاش امرأ نهض
 لل ركل عج ريو نيعلا دعاك ةعقلا ذأ ن العم ب الط ىرتشملانيمضتر اّدنانافرخ" الانم هكملت

 هعسدفت :هلعانومذم عئانلا ضيق ناك نارا  عئابلا نيم :راتخاناو نمدامالعئابلا ىلعن يلا

 5 ادعي املس ةلارهلع انوهدم هراصاتافةنامأ هضيق ناكناوهدنع ع ممدق ةهكلم يسن ال ناهذلاب

 نخاع نوح هنا ةياورلار هاند دودقعلان ءدكلم بدسرخأتل ناعشلاب هعبب دفنالف

 وج الو ضق ةئولكب فرصوت ال عمم .||نالىلوضف عب لاقب نار هاطلا (املوضفاعس هلوق) رح ئانلا
 0 0 - !الل اقاذارح انسملا فال را را لا هلوق)

 هنادووملاورجأت ملا ةزاحا ىعرحزملا عسب فوت في رصاذ- -هو ى.اب اركسلا قورق و نعرحيزاحهزاحأ مث
 تقواب اعمل نكي نا: 00 ةرطتنيواعدفلا نيب رامخلا :ىرت_كللو هتزاحا ىلع فقوتال
 ادع توكسلاف (ةلالدوأ احن رص هلوق) اث-اهتدم غار ةرطظدت وهلر ايخال لعهل ناك نافءارشلا

 ظ 0 طر ااهنادحا لئاسهىفاضرتوكسلااولعجمهنا معا ةزاحا نوكمل
 نم هتعنماذاالا تةكسف ةغلامل اركنلا ارهمدجاوابالا ضنقاذا ةمناثلا تن كف تلعف اهمأو اهحوزوا

 ةئيلت بلا نوكمنا ىلعرمسلا ىفاعضاوتاذاةعنارلا عسبلاباعامدعب عسفشلا تكس اذاةثلانلا ضيقلا
 ةسماخ ارتاح عسسنلا ناك اعنا. دم يمسك فاما هل نادلة الع اماهرحا 3
 امكن فعن دنع :رضاح لالا هالومو هعابف نيالا نمدحاو عم ىف عقوف نوكرشمادرمأ د سع
 هعنعلو تكسف هارب عئاملاو نا دقن لسق عم ما ىرتشلا ضيقاذاةسداسلادرعلا ذخأ ىلعهل لبسال
 ردا اذكو قرلابهنمارارق كلذ ناكتك هم هلا ىف هقحلط»
 تسوق ىرتشد د و عسسل هباعرويخا ىدلا ىأوااذاةنماثل اىراانهتمارا ارقان وك ماقف 0 5 هل

 نذالا تدش هناف ههني تا تكا اس بهاولاو هل بوهوملااهضمقف ةيراح لج بهو ةعساتلارعت أل كو عمت

 نوكي تكيف دبات .عبسملا ىرت_ثملا ضم اذا ةرمثاعلا هل ب دو هولإ كلما تن* 9 .واناستتلا ضيقلاب

 لاقوأ ىرادفاءالفن كسأ الفاو لاقاذاسشع هيدا ا نم ملا عفد لق ةولو ىرتشا | هكلمف صل انانذا

 لااقولو ثذ>اهخم بوخا لقب ملو معلا دعب فن )اماتك ف فلا ارادة نالفد ىرادف كرااداو

 هارتشاىذلاهدمعىأر و ىرتشالر امخلا ناك اذ ارمثع ةمناث هلا نعال تكحسف جرم نا ىأتابنم جونا

 هرابخالاطبانوكمال عئايللران ”|ناكولو راس: .ك لاطداو عمم هللراشم اووف تك ف ىرتشي و عشا

 نءعكلامىأنباىوروداولا همزلنيموننه رثك ١" ىضمىتحداولا ىن نع جوزلا تكساذ ارمشع ةئلاستلا
 ىدنع عيدريغل ل اقاذا اهم لل ام قولحلادازودلولا همزل تكس دلولا.ءنهاذا ةفنىأن ء فسو أ

 نمخكال هيضام لاس تح تكسف هقز وش هريغ ىأر نهاهنمو ةلاكوال الومق هيوكس نا

 لعجو اهرامخ لطب ةعاستتكس فرك ىهو تغل.ةدحلاو بالاربةةريغصل اج ةزاذااسرنمو هنملاسام

 تكساذادلولا مأدلواوتمواضرل | ىلع لدي ل ءفوأ لوق نمد الان نارام رااةل زعا توك
 نعدحا طئادكح ىبهتناكإذد_ هيفن حصن الودإولا هم ه:) نامونوأ مون ىذمىّبح هفن نءعىلوم لا

 أل ةووعشلاءاضق هددصقم ةمالاءامو نال ف ارتعالا:لب توكلت نشالف ةنقلاهتما نمداولاامأو ةمئامراتتلا
 ىلع فلح هناعملوقللا درع ريد هنا حي رص ا كأف اهتم «ميرخا لاقولو هلوق نم ق 5 تسانم لأ هن ناد

 نارهظ مث لوقل ادرعجتربب ثمح كل ءالام لع فلحلا الخ لعف لابدجرخأ اذاالارم : النا تمن ف كلعام

 عطخ س ملاذا هنا السامتاو جرخ نا ىبأت هلوقكلذ كاربت يح ارنا لع هنردو مدعل هثنح ماع
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 "4 (نيكجبسمالنم ىلع)

 لهدال ةضواعمدقع نك, ملاذاو هقح مع هئاغ.تسال ةقينو دقع ل. ةضواعمدقعب سل هنال لا هملع
 نال (خلا عج ربالهنأ فسوبىنأ نعوهلوق) رهتةضواسمدقعق اريرقت سل هنالانام هيرمألا
 ةيدو.علابرقملا نارهاظلا هجو نهرلاةلْثسكر اصفامينمدحاودجو لو ةلافكلابوأ ةضواعما,ناعضلا
 |دوعمءارشلا ىلع مدقامناهنال عئاملا نم هتاف سار ذعتدنعى رتشال ملا ةمالسوأ هسف: ةمالس نعد
 ةناخنانعرمنلا قو ىليزنامغللاد لع حصة ضواعملاقرورغلاورورغملا ةلزنعراصف همالك ىلع

 نيعلا تكله اذا ةراحالاو ةعب دولاكع نادل نوكي ضبقبوأ ةضواعملا د قعب اما نيرعأ دحأ مج ريرورغم
 (الوهماة-هلوق) ةبهلاوةراعالا فالذين اعج ريامهافوحأةسملاو دوملا نعضو ىدقسم هاج مئامرمف
 عج رلقأ قب ناورادقملا كلذددي فما دامعج ريملاهعب ركامولعماردق ىعداول هنال لوهجنادد.ق
 ىساول هنالاوضعب قاقتسايد_ق رادلا ضع: ىأ (اهضعب قدتساوهلوق) رددنم قمنا ام باسحب
 نازو<هاوع دنال(ئثنعج ري هلوق) رهن كلعالامضوعذخأ هْأانةيتانالىدأاععجر لكل
 (ملالوهجلا نعمطصلا نا ىلع هلوق ) ىنعئشب هلع عج رمالئ ثدي ىف ماداخ لق ناو قباسعف نوكن
 ىداذا|الاهلوق) رهن عزانملاىلاىذفتال طقس اهفةلاهحلا نالاندنعزئاح لوهجلا نعءاربالا نال
 هلوق) ىليزةنببلا قالخ مهلوهخن ابرارقالان الر نايبلا ىلعربحو (حاءبلعمدلارارقا
 ردص مالك نماذخأ حلصلا ةعصل ىوعدلاةمصطارتشا مدعمصالا (ما ىنركلا نسحناوأرك ذو
 ءادتفالوأ ةضواعمهنال(ما مصل :عل طرشى وءدلاة عج نا هلوق) يتفملانمعمنع انشدعب ريثلا

 نوكءدقانلق ىوعدلا ةهدعبالاهجوتالاهنال نيعلااذكو لوهجا قزوحتال ةضواعملاو نيعلا
 هلوق نم قءسأمهب عن (اذاح ىلع هللا ىفابو هلوث) قلب رهب لص« كلذو ةموصخ او بغشلاعفرإ

 رادلا لك نع قو ةثام بع حلصلا نال ىحتسملا ط-ةءىأ (هطسقد عج رهل وق) .اهضعب قدقشاو
 ىواسترادلا تناك اذاهعتوب صوعلا نمهاسحدريؤ كلذ كل عال دملا ن انيس ئث انهم ققسا اذاف

 تناك اذا هلو ىفو نيءامهردنيسمخي هاءعجر وادا فص: يكسو ةثام يع ملصلا عقوفافاأ
 بحاصك هريغالو ل, زلامرك ذيل اذهلو كلذ قفاسبتعقل لح دالذا هفذحر هال اورطتاغلا ىواسترادملا
 فصنب وهنهب هعئاب ىلععجر هفصن قدقساف ءارتشا اعف ىتينيل وصغلا عماحق (ة') رردلا
 ىسبتنارهلا نم بلطب هل دملاعب رافت قابو فصنلا قرورغمهنالءانبلا ةمث
 هبنعبالا لاغتشالا ف عجن ااذه بلغ لضف عجمافلا ضن لوضغلا (ىقوضفلاعبب ملصق

 ناك انورفكسلاهملعىثذىلوضف تن ف ورعملاب رمأد نم ةلهجلا ضعن لوم محفلا لاق همف ه4 ةيالوالو
 قا ىراصنالاكس ا.ةلاوه ناك ناو د>اولا ىلا ةسنلا قع جلا ىأدربمل ىنعمل اذهىع ةيلغلاابع

 نءوه ل.ةامىلوالاو ىبتناأ ظحءافلا متفو لك وب سدل ن م*اهةفلا حالطصا فوه برغملاقوةياننلا
 سايقلا ىأس ايقلاوه ناك ناو هلو ةورهن ليكوب سسلريجما ىلولاذا رمش ن ذاالد ريغلا قح ف فرمصت
 ىذرف لوقت ضفارغلا ىلا تدسناذا كهيلا ثدسنودرةملا»تّثح هتمعج ىلعامق اد عجن ىلا تدسناذا كنا
 نا اذكو هظفل ىلابسن مال_لاوةالصلا هبلعهراصنأىلعةيلغل نإ عوه ىذلاراصن الاك عج ادربملاذاذ
 اتونمموأ اريغصولفالق اعاغلام ريغلا ول (اءريغم عام نمو هلوه) ايش ىراغأر اغأ ىف لوقتفادع ناك
 هسفن نم هءابوأ هسفنل هنا ىلءهعاوولامأ كلا هعابن ااذهو ىواسلا نءرهاوزلا فاكالصأ د قع: مل

 لاقءاشالا فاك لطان عسسلاوه.كلا كرت[ ض رعس صاغ نماضر ءعابوأ هكسلا ل هيفراخلا طرشوأ || :
 فوق ومبصاغلاع ب نأب مهي رصتل بهذملا عو رفلا تقلا ىلوالا فنصملا فعض ن ككرردلا ف
 |هئانلاامأوثلاىللال هسفنل عاب عّاسلا نا عمر هاظلا ىلسعهن زاحا ىهسملل قصسااذاعبنملا نانو
 طرشلاءاغلا هجو و مصل ا ىلع هسفنلولو فوقوم هعمس ناهلصاحو ها طقف طرشلاءاغلا ىتشوربتلا قف
 ىرتشملاناكاذا الاه لعل نو .ريغل ىرتشاول هنال عيبلابدق هلهطرتش ملناو اقلطم كلاللر اما ن

 هيص»



 قاقصسالا تهماذأ عئاملا ىلع هلا عوجرلابحوبا نا قاقعتسالا ن اةريخذلا نع اذه لق ىدا.علا 3

 هرمأب ل هنأ عم (عئابلا ىلع دنعلا عجب روهلوق) انت طخاذك د نملاىمقاك ةداعدملا لصوال عدم[

 (نيعملاهثف نم قناثلاءزجما) 02
 'ىردنالالاقوأ هلعىعدلل هناانس اذاامأ ن ادهاشلا تكساذاامدلول اءاضعلا لحو هلالقتساو هلاصفنال
 اهعششالىأ هلوق) رهنو رحب لمصفتلا اذه ىلعاهلك عسيملا دئاو ز ل.دلولل ةصوصخالو هبىضقنالا

 هاهنأر هاظلا نالهلوة.الإءمةيابنلا نعىجلي زاضد أ هل ناكماعداناف هلرقملا هعدب ملاذا عدة م(اهدلو
 باحأو نيه اش مشا لاق طقف عف دلل لب قاقسالا ىنعي هج حصا الرهاظلان ان ىدعسهنقعتو ىبتن |

 ردرارقالاك لوكنلا فكل او ئوعدلاو رارقالابرهاظلا ىوقتانهو دضعب ملام سم هنا ىربولا|:ضش

 تبحوب ع اذقعلا حاس فنا بج وبال عملاق اقع ا.ساضقلا نا ملعاو ةيدامعللاب زعم ىلا ةسهقلا نع

 نولي هع اب ىلععجربملام مسقننال هنا ميصلاو مسقني ىتم عنا |ىففلتاو قحتسملاةزاحا ىل_عدفقوت
 ىناولحلا لاقو معدن هعئاب ىلع ىرتشمملا عج رب ن البق هضقامدعب وأ هل ىذقامدعب قدتسملازاح أول ىتح
 ةياوراازهاظ قو ءاضقلاب هعّناب ىلع لك عج .رسملامتاعالل اسف نو كر ال نسل ءاضقلا نا جيلا

 دعب رقأ ىرتشملا ناةنبب عئاملا ماقأولو (حان غلاب عمجريف هلوق) رون عصالاوهو خسف لامزسفنال
 لقندق تلق ةماالينريشلا لاق ةردامعلا ىف ادكَن هلا عوجرلا تح لطرد ال تسلا عيدملاةيكلع هارشلا

 ىائتالهنارانطش باحاو تن اهريغ ق> ىف ةحنوكمالهرارق |نالالف ىرتشملار ارق ا. تدئاذاامأ ةندملابا
 ياقعسالا تدع اذاةريخنذلا نع ىدامعلا هلقناعم عاملا ىلع ىرتشملا عوجر مدع نال ىدامتل اىااكنبب |

 ةبكلمءارشلا دع رقأ ىرتشملا نا ة نسب عئاملاةماقادعب اح عوجرلا ناك اناوءادّباىرت ثلارارقاب
 (ةيناثلا نودىلوالا ف هلوق) ىبتناةنبملا ىلا ةماقا ىلا افاضم قاقحتسالا ركل قسما عبنملا
 ثمح ه-نالا فال نعل اب عجرن اذهلف ةبدعتمةخىهو ةشملاب قاقعتسالا ابق تنئ كوالا نال
 لصالا ناك ملف فاحت طل لصأز ارقالا لبق نافةرصاق ةح ىهورارقالابقاقعتسالا توم عجرمال

 ئذوتلاك ع نام نكيملاذافلخ ا. لمعب و هر لمعن الدق لصالا نان سرج ةيدعتم هند اورقملا ىلعارصاق
 هلارمشن هرمأ, لو ددعانأ ل اقول هنالنيدسقلادبق (ديعاناةىفرتش اهلوق) زوي هرعت و زوالربغلاءام
 مدعهجو رحب هفلاخضام ةساتعلا فو خفلا فا ذكح ئش هءلءعوج رالدمعانأ لغو ىنرتشا اقوا

 رسالاك اصياخت ىرتشد رحنا نا نم ىجاد زلاهركذام طةفد_عانأو ا طةف ىف زتشا لاقاذا هيلع عوجلا
 ةلكشم إلا لمق (رحو هاذا هل أود ) نامضلا ىلع دي ام هنمدج و ةبزاكملاكهرعلا* ارثز وحال دقو
 اهنا بمجأو ضقانتال هنم مصنال ىهو اهتنررب ءاضقلا ىف طرمش دنع هب رحل ىوعدذا مامالا لوق ىلع
 اهتانبو اهتاوخاو دمسلا ىلع همأ جرف رحت هنمضتل ىوعدلا طرتشتالابمفو لصالا ةدرخ ف ةعوضوم
 مالا نييعتىلإن وجاةعمبتدام :فدوهشلانا نم ةدانعلا نام هحضوبو رم ىلانعت هقح عب رفلا ةمرحو
 ىبّتناامارح هالوم ىلعمالا حرف ناك مالارح ناك اذا هنافامتانن و اهتاوحخأ م رحتو اهعرك كلذ فو
 |هحاكنو اةءوطوملاةذععا قرب هَمق وخاهتاوحخا ةعزح امأو مالا همطولةدب وم نهمأ دمس ىلع اهتاشب ةمرح مث
 مهتماعن جاد ا فروك ذملاو عاملا ةماعلوق ىلع ةيانعلاق هلعجو رهنلا ف لاق مئانعش مصدق
 ىوعدلاةعصعنمال ضقانتلا نكس يصل اوهو ةيضراعلاوةءلصالا فه دنع طرشدبعلا ىوعدن ا ىلع
 ىوعدق ضق!:تلاو هءدر فه: ىلوملا نالف قاتعالا امأو قواعلا لاجءاملت لصالا هب 1 قاما

 نا نمورمغو ىنرعلاهرك ذام ىلا قولعلا لاحءاهتلف لصالا د رس ىفامأ هلوق,راشأو لا همفر ذعب ءافحت همفأم
 دقتعي واي فامهدحأ مالساو اامهمالسانامهدحأوا هيوبأ ة يرحب لعنالو برا رادنم بلحدق ريغصلا
 ولو (هروضح جرب وهلوق) رذعش ب رحلاىعدبف كلذد عد لاحلا هلنينشمت يرلاب زقمف قيقرعتا

 (صيلخل ندا ىذقاذا نهراارسك اعريستم نوكنالف هيفرطضموهو هنعانيد يشق نال نامضلاب
 | عجربالّ يحرسوه اذاقهنهت راذدعاناف ىنؤترالاقولام فالخ ىأ .(نهرا فال هلوق) نهزلا



 <. (نكسنمطل
 نهرو ةقفنوأ ارا ىعدان ا هيونالهوحأ هزارخآى ع ىعدا لاق ثمح ىزازيلا كلذ نع مصف ادّقو ةوخالاك
 ةندملا ةداعاىلا جاتصالو لسقيال ركذاو بالارض ول ىتحاضرأ بثاغلا ىلعءاضق نوكدو لب ةبهملع
 نال _,ةهءال ةدرجلاةوخالا ىعدا ل.الام ديل ناو بئاغلا ىلع ىقملاتايثانالاه ملا لدود الهنال

 هنبانياهنا ىداولاذكوالاال _الاوه «.ف مدخلاو هيلع دملاوةونبلا تاسئثا ةق.قحلاىفاذه
 ركناف هنباوأه وأ هناديلع ىعداولام فالخالام عدر لام مصنال تيموأ تناغنيالاؤأ بالاو هسأو أوأ
 هنادو مص هنباوأ هونأ هناد رقأول هنا ىرتالاالمأ احدي ىعدا لبقب لام ىلع ىعدملا نهريف هيلع ىعدملا
 نمذىنالا مضت الاهن وكل كلااىوعدنم ةوخالاوةىوعدف ريغلا ىلع بذل لج هنوكللالو وخأ

 نهربوادسقماذه لبق هّتمعدا تنك كنار هملعىعدملا هعف دف اقاطمداعدا ةريخذلا ىل|ايزعم !رمفو لام
 نافرعهيو ىبتناعفدلا لط..و لل_.ةيقلطملاتكرتوسسلا كلذ: ن" الا هتعدا ىعدملا يلاقف هلع
 قرظنلاىلاالو قيفوتلاىلا جاتحالو هنم لقي هنمعو ىأ نيمالكلادحأ تلطبا لقول ضقانتملا
 ههجوورطن لمأتلاريد-:ب رعالا قوانتعش لل اقدريدةف لمأت بارذتسالا اذهىفو رهنلا فىلاةرحهناكمأ
 دقملالوالابهاطداو املا كرئاذافاقلطم كلملااوعد منالوأ ادم كلم اهاوعدم قةتن ضقانتلان ا
 عقترب هنا ىدذخ ا نعرمهلا ىفامه يلع ديال مءارشلابادمقمداو عد منال اقلطمد وعدم قت و عقتدا
 رهنلا بحاصو اد يقموأ اقلطمهنع عوجرملالوالا ناكولام مف ه.ف قلطاو لونالا نع ضقاننلملا عوج 7

 تنعداو قلطملا تكرتهلوق نا ىلعءاذب صاخلا عرفا اذه نم هحارختسا ىف ل ل اىف عزانمريغأ]

 ايزعم رهثلا ىف هلوق نهقيسام لاب نا د ىهتنا ىقافتاهناتلعد_ةودسقتلا بدسأا كلذ. الا

 نارهاظفانذ-ث لاق ىبتناهيلاهشسناذاةغل هب زعو هسسأ ىلا هتوزعدصنو حادعلا ىناك ةغل ىلع ىشت» ظ
 داولاو ءايلا تعّجا ىنالثلا لوعفم ,سا نم ةدعاقل اوهاك ىو زعم هلصأو ٌناملا نملوعفم مساايزعمأ|

 واو ماللاناىل_عاماو ءايلا ىفءاملا تمتداو ةرمسك ةمضلاوءاب واولا تنل نوكسلاب امهادحا تقسوأ|
 |:ش هطضةغل هلودو ىذعغهو ى ص لوالاريطت و ازغن مو زغم» ريظت تلق الد وزعمهنمل وعفملا مساق

 قولعلا ىلع ىنتسهنال (بسنلاتشوهلوة) رهاظوهاك هيصن معنالف هنن زعو هلوقربخو ف عفرلاب
 نءرحبلا ىفامءافخملا لحم ىنهنوكل ضقانتاا هيف ىع ام لاقي نا قب ضقانتلا هيف ىنءدف قذاسثوهو
 خم ىف هلك ثتساو لمي نهرب و هرغص ىقهلاها رتشا ناكمدل اون |ىعدامث لجر نماراد :رحأتساهف ريهظلا

 هلرقملا ن |كلذدعب روظ مثاثدش هءلع ىدت ال هز ارقاوأ الط مءارباءأرباوأ هد ردنلاةكا اوفلاىفاعراذغلا
 ىهتنارقملارذع الكل ذر قملا ل<رلو رقملا أ كو رتمنمةمذلا لو غش مرارقالاوأ ءاربالا لبق ناكح
 ىل-ع نآللا قاولوالشءىأ ةعيسم ةرراح ىنع ىنمعلا لوقو (ةعيصهلوق) اننيش عاانه ءاغلا ناعم
 اهذخأ هلوق ناك. رردلاىف هيدق اًذكءدالمتساءالىأ“ (تدلوهلوق) انش ىلوأ ناكل هقالط
 اهرقع مزايو هةحتسل دع اررحوهورورغملادلو نوك.فةنسلابداولا قاقدتسا عنعال ءداليتسافالاو اهدلوو
 ةيزازملا نع رحملا فو ةيلاليت ريش همبأ ىلعئمالدلولا تام ناورقعلابال عاب ىلع ةعتلاب عجرب وءاطولا
 داود سقتلانا اعاو ىهتنا بوصخملادئاوزك ايش ىرتشملا ىلع بجوبالداولا تومدعب هير الا قا تاو

 |قيقردلولا نوكياهانا عئاملا بصغ ملعب ةيرمشمدلوتسا اذاهنا نءرردلا ىف هركذام ىلا ريشد رورغملا
 ةينغلا راتنااضرأر ردلا قركذو ىسهتنا حوجرلا ةعصعنعال قاةكتسالاب علا نال ن ملا عجربو
 ىكامتناك اهنا ة شدد ىل عئابلا لاقو ةنسذنم ىنعتسب اق دهسملا يلاقواف الملا راتلةريعلا لب ريتعيال
 ىعدملاو ىعدملا نمىأ كلملا خرا ربعلا لب هلوقو رردلا قنامسلا قابو ةدوصخملا عفدنتال نيتنس دن

 هداز يزعل وقفدارغنالاةلاحع راتل ارامتعامدعب رطسأ ةتسدعب هص رصت كلذ ىلعةنب رقلاو هيلع
 اهعش هل أوق) |نتيش طقاسدارفنالادنعمرامتعا مدعب ههحوو ثحشلا اخ راتلةريعل الب هلوق ىف ىأه ف

 هاضقلا موب بصأ هنالاضي أ هيءاضقلا نمددال هنأ مصالاو هيءاضقلا ىلا جاتعال هناءرهاظ (اهدلو
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 أ نا لعاو رهت ضدي لاطبا ىضتقب هضغب ناك ضقانت همالك قو ون الا ض#:د_-او لكن اك اعفادت
 افلاخت ىدنءهحوالاوهو رهنلا ف لاق ىضاقلادنعنيب وهدلاالك ناك اذا قةكامغا ضقانتلا
 نمت لئاسسنم | ةرعفلا ىن رك لوقو ك١ أحنادنعةسناثلا ىوعدلا نوكي تكن هنا نم هي زازيلا ىفاسم
 هطرمش نممهن ىضاقلا ذنع نيمالكلان وك امارتشاىاوفلتخ مهنا لعاهصن امعاض قتلا باك تاقر فتم
 ىناشلا يح رتىئشو جريإوةب زازبلا ىف نيلوقلارك ذ طقف ىذاقلا دنع ىفاثلا نوك رش نم مومو
 ىناسثلا عمن وأ نيمالكل م أسما عمسن اما عناملاضقانتلا ناتاقرو عدرأو دعب رك ذم ىبهتنا
 تدثف لزالا هلوق ىلع هيلع عدلا نهربف كشف هعفددي رباذكالؤأ لاقهنا هسلع ىعدملا ىدنف
 (كللا ىوعد عنعهلوق) ىبيتنا ىوعدلا نمةسؤلا ىف ىأدسو ىوعدلا عفد قد رطوها ذو ضقانتلا
 ةرحا اكن باط راهك.1ةىوعد نم عنامةمالا حاكن بلاط ىرغصلا قاسم ةعفنملاوأ نيعلا كلم ىأ
 هناىعدام ةموصخ ار هلكو نالفل هنا ىعداؤأ قه ريغلاهعتع هسؤنلاه«:اكواهح ا طحن ىو عد نم عنام
 ىناثلا نم هعابمث ةموصخملاب ىناكو دقو لوالا نالغل لاقو قفواذاالا لمقال ةموصخن ار هلكو رن الغل
 قيفوتلا ناكما ل ,ةو كلذ لع نهربوةدمدعءاحو سلجلا نع باغن اب نكمرادتلاو ضد ىناكو و
 نم ناكن او لعفلاب قضوتل ا نمد الق ىدملا مناك ناهناىدنخئاراتحاو ةصالخلا قءاكح فاك
 لسقبال نهرب و هسفنل هاعدا مث ةموصخاب ةلكودقو قيز) هنأ ىعداواو فاكناكمالاف هلع عدملا
 هسكع فو لسقبال ةكرسش هنا دا مثركن اقانيد هملع ىعداولو لس قي نهربو نالفل مث هسفنلوأو قذو اذاالا

 هلوق) رهنو رحب ةكرشلا لام ريصب ال يدل او دوحت ا ىنعب انيدنوكي نازو ةكرشلا لامنال لقب
 هلق هعارعئاملا نا عدا متهض.قواددعىرتشا ةصالخلا نعدابسشالابحاصركد (خلاةمأ ىرتشاولاك
 هتلمأت انذطسث لاق ىوج حراشلا هركذام عم هلمأتذ ىسرتنا لس قي هناف نهرب واذك بئاسغلانالف نم

 هلارعش لبق هعبب هدلع ىذ ىرتسملاو عسنملا,ل فتش عاملا نالءافخملا عضومىف انه ضقانتلاتدجوف |
 ضقانت ىعدي نالفو نالف كلمابنا ىرت_شملا ىوعد إثم ىنو ةصالخلا َهلْئسم ىف هناهرب لبق اذهلف
 ضقان هريخل كمل ءاوعف.ف عّئاسلا | ءاهناب رارق الاكهنالءافخما عضومريغ ف ءارشلا ىلع همادقاب
 ىبوتت |تلعام ءافعن هدف ناف هثارعث لق ىرتثملاريغنم هعبب فال ءا فت هبف سدلربسغلا ك]مو هسفن
 (اضقاةمناكمريغل ىعدا اذافهلوقإ است نْذلاب عجرم ىنعب (هاوعد ىلع ةندب ىرتشملا ماقأو هلوق)
 نعلابعئابلاذعتاوي وممفلا نعرمت ضقانتلا مدعل ل ةءنالف كلمنا مئاسلارارقا ىلع نهرب ولو
 لكي ن ا لمت هنال كا ذهل ناكىعدلل ىشام هللاب هندع بلاط هنكلو كل ذد عا لارارق ا ىلع ةنسب مقيملولو
 ىعداوأ (ةيرحا ىوعد عنعالهلوق) رردكلذدع نول هنمد راسو رةملاك هلوكشي ريص:قنيعلا نع
 عسبللداقنااذادبعلا اذكو ىدااع عجرو تلق اهلبق ىلو لا قاتعا ىلع نهرب ثةراكسلا ل دي بن اكملا
 هريعو طوساملا نع ره انا سه | هناهرب لق كلذ ىلع نهرب و لصالا رجهناوأهدعن قتعلا دام

 لرد, ىف ةماىتغملاة نمنع انش هلةنامدن رحلا ىو ءدنم عنامريغضقانتلا نا ىلع عرفتي امثوأ
 هنبب لاحال ىوعدلادرعب؟و اهدوومش نع لاس ىّتح لد عدي ىلعاهعض ىضاقل انورح اما هنن تماقا

 اهمدقت. ل ناو لمقت ةمالا ىتعر ةدابمشلا نال ىزارتحا ال ىقتافتا (ىعدن همالاو هلوق) ىستنا ةمالا نيدو
 | ليقتانا هنةدارعثلافدنعلا قدعاما فال. ريغ نم ىلاعت هللا قحوهواهج رق يرحت انهت ىوعدلا
 | ةضقانتمتناكتاوابتال (حماارسفن تعلتخا اذازكو هلوق) ىتأس اك ىوعدلااهمدقئاذا مامالادنع
 رعاهن وكنا ريغ نم قاتلا ىلوملا لالقتماكقالطلاهلفتس,جوزلا نال ارفتغفءافخلا لف هنكلا|
 |دعباهجوزتدق هنا ةنيبلا جيوزلا مق, ن أن ك«هنودامة نالثالثلاددق (انالئاهقلط هلوق) كلذب
 عئابلا لاق مثهلوق) انش نكءالق نالشلا ىناماو نيمو وأ مون لمقاهتنسةأرملا هتقيثا ىذلاقالطلا ا

 هسف عب ال هناتمهادع نماماو عورفلاو لوصالاب صاخ فنصملا مالكف بسنلا ناىلاريش (ىراوه
 يس يي ج١

 ةوءالاكح

| 



 فنصللالوةدنءرسلا ف ىذلاو ىبتئارهلا عجاريلف كلذ فنصملام الكرهاظ ناكناو ةشدملاب تدئام

 ءالولاو بسنلاو حاكتلاو قتعلاىفةفاكلا ىلا ةيدعتم ةحةندبلارءاضقلا نا كلملا ىوعد عنع ضقانتلاو

 هءلع مقود اوأر هلا ىفام ىلع هكلمهنأ» ريغ ىو ءد عمدشف مصالا ىف هءلع ىضقملا ىلع :رصتقي فقولا قو
 رحلا ىف لاقت هنمكللا قلت نم ىل_عو هلع ىضقملا لعممتق. كلم اءاضقلا قاذكو ردلا نام ىلع
 ىرتشملالاقنا ىنعب ىبرتناىداسلا طرشلاب هعثاب ىلع ءاضق ىرتثملا ىلع ءاضقلا نا هل صأحو

 مثالىتح هيلعاضقم ئابلاراصعتا.لا نم ىنعب نالف نم هني رتشاىفال ىكءاموه ىعدملاتاوح ىف
 لك | ىلعءاضق ىرتدملادب نم عملا قاقتسارءاضةلاريدقلا تف نعرونلا ىفوانضش عئاسلا ىوعد

 ىدملاداوجىف ت راولا ل وة نانهلوقب اي هرمشأ || :تيش نيد وهطرش ثروملا ىلع ءاضق ثراولا ىلعو

 عمسال تح ةفاكلا ىلع ك> ةيلصالا هي رمان كلا ناو رمال مك ذو ئبتاهتقرو فال
 هلسقال جراتلاتقو نم ةفاكملا ىلع حرؤملا كلما قو هعورفو قتعلا اذكودحأ نمكإ لا ىوعد
 ءاضق هيءاضقلاو لصالا ةررح ةلزرنع وهو قنطم كلم ىف قةعامه دحا نيعس5 ىلع_انلا لاسم تراصف
 خي راتلاتقونم سانلا ةفاك ىلعءاضقووف خر ملا كلا ىف ىةعلامعأضقلا ىناسثلاو سانلا ةفاك ىلع

 نوكم هتنئاو ءاعدا ناحاك_.هملايءاضقلا ناو رسم الثم مالك مانيش طئذتساو ءلءقءاضق نوكءالو ||
 ىقبام توولا كلذنم اه>اكن دحأ ىوعد عمم الف راتلات فو نمساسنلا ةفاك قح ىف ءاضق

 ةفاكلا ىلعءاضقريصت هناللوالل 2 اهب لطسو لمقت هخ :راىذلا تقولا لقو هىذقملاحاكنلا
 اهريدوأ اهقتعادقو نالفثللهاهناوأ (لسالا ةرحابناهلوة) ىبتناهلبقال عراتلاتقونم
 نورك نادومقلاف لصالاو جنفلا نءرمقافتادءق (ىدي همالاو هلو ) رم اهئارش ل.قاهدلوتساوأ

 ةمص عزعال اهعو رقو ةيرح ىف ضقانتلانال (هتضب لست هلوق) ىواهرلا نعانخمش عقاولا ناسل

 لصالان ال ىوج سلا ضع ىفاك هل .عفلاي نارهاظلا (ةلعبفةنبملاهلوق) خلا نعربتىوعدلا
 ءالاة كر بالتحادعبءاملا فن معلا تغداف تنكسف تفذق نععلا ىلعةرسكلا تاقئتسا ةنسب

 وهلب (ةيدعتم ةدحرارقالا سلىأ هلوق) انت تغداناهدعءابللنيعلا كرت تاقن لوقنوأ
 هفام قالو نعم, لو 'رصّتق.و هريغ نود هسفن ىلع هالو رقللوءاض#لا ىلعفق وتالفةرصاقدخ |

 ةحرارقالاو ىليزلا ناك لاق نا رهاظلاو ةرصاق ةح هنوك ىلعءاضقلا ىلع هفقون مدع عرف ثدح
 ددعالا رهظالا ىلع رارقالاب ىذةيةشملاو رارقالاعاقجاد_نعو حلا ءاضقلا ىلع فةوتالهسفنب
 ةرصاق ةح رارقالا نوكحس ىلءدرب هنا لءاوانذعش طذما ذكنعلان هعوجر ةجاحتاو شملان ةحاحلا
 ةيناثلاو رغسلا نماهعتعهناف ناسنال ندب ترقاف هنأرماب رفاسس نا جو زلادارأىلوالا ناتلثسم
 ناك ن او رارقالا اذه ناباوجلاو رقملا ىلع رارقالا رصتقي ف ةراحالا محسفنو مما نيدب ,مؤاارقأ |
 لوةاذهوهر ورضلاب ريغلا قح الثا هنم مزا مثةمذلاوهو رقملا و صلاخ فدا هنكاريغلا ىلع

 كلعالف جيو زلاق-ىفةأر ملا الو ةراجالا ضقنتالفرحأت سلا قرح ؤملا قدص الامهدزعو ةغيشح أ |
 نامالك-لا :ضقانت لاقي عفاد-:لاحاسصملا ناكوهو  (ضقانتلاو هلوق) رحاهلقن نم هعنم هلرقملا |



 (نيعملا نه نم تالا ءزحنا) 2

 ًادسسلا طع ىذلاو انش طخ ءّيدجو اذكوضعلا ىف قفرملا فالخض رهنلا ف هلوق نم ق.بام ناملعاو |
 هن ىعمفنكى عع مح ؟ (فينكلاك هلوث) م امهلاكووضعلا هلوق لد.ءوضولا 3 ىو |

 سلال |ركذالد ,رادلاءا ارش قف ينكللا لت دناك ىأ همحاصرتس هنال

 كلذكفابتمرغصأ ناكناف راف مأو لادلاناتسملاوابتص ارا 000 لدي اذكو
 رسكللابو ةفصلا ةميكم مشل (ةلالال وق رهن طرشلا»الا لخ ديالا لمموأ اسرنم 1 أ ناكنامالاو
 امدعاو" الا ل صفت ةلب اقم قالطا اذه (اقلطم هلوق) حا اهلا نعرهترعشلا نهريبكلا تنملا
 اهقفارع هلو ةكءوو أ( قحلكب تيرتشالوة ناالا هلو3) اراد ءاههفغم ناك ءاوسىا
 ادلا عباوت نماهنال (حماركذالب لعدن امهدنعو هلوق ) ةيبانملا نع ءز< اه: موهريثكو لملق لكدوأ
 تسد ىأ (اهيتنأ ممعأ هلوق) رح كلت دنا, رطل ىلع هناا ماماللو فينكلاك

 ْ ةعباتءاسالاهذهنال (ما ب 00 ) ىوج موهقملاراستعانال لوصح او قتلا

 روصت ايا ُتنحنم هحونم للص أابهتعنود علسبملابعاسفتنالل دصقت ابن[ تح و هدو نم

 ناسن كلم فص انما قد رطلادارملاو قفارملاوأ قوقح ارك َذ ذيالا لعن دنالف 0
 | ارادللس دل عّاسلا لاقو قوةحناركد ناف لخدسف ماع ر اا ةذفانريغةكسملا قيراطل اامأ

 (يرشلاو هلوق) راناسم !اراهّدربن اهل نكل ةحربغب قد رطلا ىدسال ىرتكاققنرط طهعسسملا

 تناكفدودحلا نع يراخابئمالك نال (قحلكوتب لاق اذاالاهلوة) رهتنكس ااوأ ضرالا عسب
 دسول تح عسبلا تقو نوكيىذلا قح لكوحني لسخدي ىذلا قير دطلاو عساوتلار كذب 1 دق هعدأت

 ةيأنم لأن نءرحدودسملا نود ناقل قد رطلا لد هقو ةدص لزنملا عام فرايز لا دات ور

 الو رتلا عفو (ةراحالا فال خب هلوذ) انش صان هكلمىنىأرخآ اق. رطدل لعحو هلوقو

 ةراحالا دةعنعءاسالاهذه ىنذتساولا ذو ةراحتلل نوكيدق هنال عبلا فالخت عافتن الل دقعت ةراحالا
 هناىرتالا دق علل امد اررفامفودند بوق ءاشالاه يمال اةرسأتسملانيعلاب عافتنالا نكعالذا لطمت

 اهف لوخدلا نيعتف نيعلا نود هنعافتنالامدعل نع زوال نب نيعلا بجاص ن نمقدر طا ناو ا

 فنعملا لوقلدسقت اذهف از هيفا امةسمالو صاخ كلم ناك اذان ارملاءام ل سم لتدمالو ٍ

 السا كامو نكيراذ ع ديقم ىوقمتاو ةالبةراسألا ق لسمملا لود نادافافةراحالا فالخأ

 ا هراحالاك فقول او نهرلا (ةهقن) ادهش قح لكن وحن ذاذاالاذك دمح لسسسملال- را ناك

 قفارملا» قوقحل ارك ناو مقل ىف لستدتالو عسلاكف اسببةم طراد اع طصلاو راديرارقالااما
 هتلق عافتنالا هرد_صقاالذا عسلاك نه ران وكي ناىجش ةسيوقعملا ىئاوملا ىو حيرصاضرمالا
 ةدقعاوةراحالاك ةفوقوم لاق دلاو نهرلاف قد را لوقنلل هت ةلاخع الو دج

 ينالابف هجولاو ع-بلاك لام ىلع قمعلاو علخلاو حاكع :لاو ةمهلا نوكتن ىعش م دردعلل اعيش فدصملا

 ملا قوة ارك ناوةمدقلا ىف لعخذتالو هلوق ن نم فلان عرهتلا قاملاعم دل قو املا يا قيد

 ةمدقلا تعم ناد ب تف هنكمأ اذا مثلا قوقحلارك ديالا لخدنالو هصنو جارعملا نع ءرهلا ام هغلاخيأ
 اذاناهو ن 3 !نءرهغلا قام فلا خالف ةمسقلاتقو كلذ«: ملاذاأم ىلع لومتوهورصبتدقالاوأ

 اف طلا لخدي اهم ناقهلوق) تدسو , ل ناو تعح هعسقلا تقو كلذ لع دقو ب بان 5 هنكعملا

 ضرأو داو اك شخ ءارمش عصا ذملو ةبق راش هسدوصتلانعسلا ما قساكحاتنالا ميقا نال
 0 رمن ةراحالا فالكراح قدر طلا رب ال اس راسك

 اكو.( نادصسالا لاير

 نسل ا 75 دخلا ا

 سس ل ساس سل للا سس سمس ليسستلسسلا



 1و (نيكج .مالذه لع)

 | انوودهناك ناف هلوث) رهن همسك افرعتوادب رحماك اص هنال بتاكملا فال-ةعدأو ماوأ اريدمولو

 ءامرغلا ق قلعتلفامهد ئعامأو هدي قام هكلم مدعاف مامالاد_:عامأ ةبادحلا ف اذك  (عصنال
 ليابرالالرئازلاَدرباماو ةناردلا فاك قيققلاوهو قالسطالا ىف طوسملا بحام عمت فنصملاو
 لأن نراه امنادانانعل كير اًدكوأم مام لكلا نالا مبني ايرالن انضواغتملاو ءامرغلا قح قلعتل
 !نيبابزالمالسلاهلعملوةلرددسادقعب وأو (ةمم ىرخحناو لسا نيبايرالو هلوق) ىيلب زةكرشلا
 7 1 الاداة خاومه ماقوأ ارب ززخخو أ ارجو أ ةيسم هم اناذااذكو وىبنعلوك#و اورب ركارادق ىرخ او

 1 00 | لسمللف فر تا نم مور دغالب ناكنايءاضرب لهعف حانمهلامنالرحبورجت
 0 اندم انرادب هلامزوح يوكل هلعمارزلا رص ىلا داهرئانبلارياهولو موصعمررخ دام تالايلاال ١ وبلا

 00 و(, .(| لصاحلاو ىنامركللاحاضب نعرومارحاهلوالس ًأولاذكورهوملا نرحب مالسالاراد لهأ نم ناكف ؟
 مر 4 داو 0 نانعلاك رمش ةثلاسلا ةضوأفلاك رمت ةئاشلا دمع مدمس والا سن اهذ هى الا مارح اير لانا
 ا كح ار( 0 ا نيردلاف عتوامنا لع اورحا لو بر اراب لسأ ىذلا عم لل اةسماسخلا ةمث رحلا عمململا ةعبارل

 8 امهر دولي ايزعمرعأ | نعق يسار ايراازوكتالف هباو هةر هودلل» ارعواقافتاايرالق مول اداع مثانبلارحاهولف 3

 جلوك فك 5 000 لئابم سخاهذ-هىالاهد اوصلئاسم تسلاهذهىفالام ارحابرلا نا لصاخن او هلوقاذكوو رءرهو علل
 علاج ففي ايرلافالاو ملا هلانيةدانزلا تناك ذاع دمقم لب د هق الط | ىلع نع دلىرحلا ممم لل ابرلالخ (ةقتثو

 هن( تكدر عيز"تمعرو, [| لسملانال (ىفاشلاو ف سون ىالافالخهلوق) متفلا نعر ل#سملا ةهج نم نيالا ناكولام لعش
 دمر انوينربر باو نم ق.سام ا موملع ةحئاو لالحلا كال ادمفءالف دساةدقعلا انهو هتعلامالا مهلام كت النا نامالاب م 3

 ناييإ 0 ميديا ىلا ضرعتيالو مهردغب النا مثلا هناا ااموصعمرصب 1نامالادقعيو حاصمهامنالو كرداحلا

 ةئدعلاردارأام اموصععرمع ١ 1هلوقو لب زةقاس لا ةحارالا مسي هكلموهاض هرمز افرع دتتر ول

 3 3 كش لي 0 3 موقتلاو ةتباث تناك ناو ةجتعلا ناي مامالا بهذ 1للع ثدح عادبلان ءةلالثرشلا أل موقتلا
 8 ل

 -. ةفوولإ 2 كو / 0 3 ناموقتمن اموصعم هلامو هسفن امهدنعو فالتالابنعض»ال ىحوهنعت امي سدل
 : ت 0 / 0 0/0 داع ا 0 يس ا

 لد 0 0 م كلا ا هاتان آخ ما دم ل -

 56 وامر 0 7 كل 2 5
 ب / هلع 1 لدن اللا 0 1 0 مسلك اا

 لكبر بس فنا مرر نال 3 ريغصلا عماسجلا فد هرثأ ىنتق ديا دا بحاصك ف نصملاناالارامخلا ل.ةركذي نابابلا اذهىح

 5 1 و 50 قلق اون قوقحلا نالهرمخأت هجوىلااةبسانمءلو هلوقب حراشلاراشأوانه قوقحلاركذ ثدح

 ا صدي 7 00 05
 ( هنو[, فهما قو نمنغلاو عببملا ىأ امهعبتيامباسبا اذ هقرك ذهلوقبر ساو عوببلا لئاسمدعب اهركذ

 و

 ا با 7 هك نيعلا مغ ١ (ولعلا هلوق) انش قارختساللالو سذعلل ال ىنهذل ادهعلل قوقحلا فلا ناىلا

 دول واو 6 | ةنكأ اسمرار كرس كمل ةوربنلا فو نيعلا ثاثم هنار ردلا فرك ذو حاصملان ءرح لقسلا فالح
 : ءارشش ل ديال هلوق ) اطقف نيعلارسك ص وصمبال هجوالا عسمح قلعتي ةنكاس ماللاو هلوقو ىبهتنا

 أ هلئلاعمت نورا ئئيثلاو هلثمولعلاو ةتوتنملل طصي دحاو فقس مسا|تدبلاناقرفلاهجو (ملاتدب
 لراس ىلءعل شو طنا ا نمدودحا هرلعرند| أل مس ارادلاو هلع صصنتلا نودد ل ديالف

 مسا نال تدملاورادلا نيب ل زنملاورك ربع نم همف لعن دسف هعداوتو هْنازحأ نمولعلاو فقسمريغ ندعو

 | همف سدل هناقروصغلا ن م برض عم هلهأب لجرلا نكس طمو فقسم ندتو توب ىلع لمْشال

 ْ مل سلا عد اوتلارك ذدنعاعمت لخدب ,رادلاب ههشلفاوبب هش هل ناكف ليطصا

 ىقفرملا فالخ ف.دكلاو مطملاكريغالءافلا فو ملا ةرم عج (قفارتوأ هلوق) لا 0

 م تال رهن هب تقفترام ىنءع قفرملا اذكوسكعلابوءاغلارسكو ممللا خف هنف نافوضعلا
 ادا رز كنوتملا قاري رارها فرانس و يأ دن نرلياوصتلا عام

6 0-0 



 ل د 0 00 4 و

 مل : (منعلا

0 

 لإ دافي. تب 1
 5 - لإ تت 7 ل 2

 فذاعل_ لإ رود اقم -. ياو - تل
 اة

1 
 فال 9

5 

 (نيعملا تف نمىفاشلا«زحلا) 01

 | (انافتا عصبالل قو هلوق)ةيانبل|ىقهدر شا.عوبأ ديز ثيدحل بتكىف روك ذملان ا نمناينلا باغ
 رعاك مسا بطرلا ىلعرملا عسا قالطا ناةباو رلاهذه ىلءهل قرفلاو ة اقملاريخب ةءلقماةطتحلاك
 زعملا محلا ذكودحاو سنجر قدلاو سوماسخلا محبو ( م اةفاتخلا موعللاو هلوق) رعبا كلذ لو
 هنالز و ثء>الضافتمهىضعربطلا مل عبب فالخالضافتم رخال امه دخأ عسز وخالف ناضل م
 ناومتلابوأ ( ةيلالاب نطملامعهشو هلوذ) رهن فاقتلاو لادلا تف: (لقدلاهلو:) ىلب زر دةمربغ
 ءاعاليلعتلا فو ىنيعدصاقملاو روصلاو ءاعمالا فالتمخال ةفاتتع سانأ اهئالن أ ضلا نما هلكت ناك |
 أدادب (ق.قدلاوأريلابزي او هلوق) اضيف لتتمال حلاة ةدحاوّءاش نم ناك اذار وك كلا نامل
 مامالادنعز وحاله سكعىفو لكم انو زوم سأ هنال ازاحةرشأتملا ّش ةطاحلاتناكن اةثدست ناكناف
 دزءزودو د _:عىردعهنالدةدنع اذكوازيخو انع ةعنصلا فتواؤتي هناف هلد> ىلع فقوبال هنآل
 | ندعلا نسحو ٍمضئلاوددعلا همف فرعلا ناك ناو نزولا طرشش زوصوأ هدانع قروهنال فسوف
 ١١ دحام ىوتفلل جياكملاهراةاو ردهمراغلاو نمعلا نم هئيعب ردسقلا كلذ صوصخو امهءون طورضم

 ىو ةموعنلا نمةدحاو ةفص ىلءاناكو نيسو .كحماناك اذا ق.ةدلاب قيقدلاعبب زو< و رهن سانلا
 ١ مصأى(الضا ةئمهلوت) ىندع نااو رهيقف نزولا ,ناو نأ امهدحأ ناك ناو زوح ةصالخلا
 | ىيكح انزو وأ اددع ىوتفل ا هءاعو ةئاللا اذّئان لع بهذمرهاظوه لق مامالا نءنم ةباو رلا
 اذهنا خالو نات ءلاتفتناقنالبكم قةدلاو ريلاووع 1 سنجر اص ةعنصلاب هنال هملعاو طصا|م
 زوعاذه عموانةرعف فزوذ قءقدلاماودودعموأ نو زومامازيخلاو دل .كحماهنالر هاذ ةلءز ا ىف
 نءهسنجهنال (قبوسااوأ قيقدلابربلاعمسالهلوق) ره طقف ةعنصلابسنجلا فالتخال لضافتلا
 قروسلاب ققدلا عم زوالا ذكور جمابرلا ة مش هدف ناكف امو -هريغ وهو لكلا امهفرا.عملاو جو
 | فالتخال ناغاةنم ناسذج امهنال ىندع ناك اهفكز والاقو ةفرنح ىنأ دنع ايوا تمالوالضافتمال
 اندعش هحو نمدح او سنج امهن!ماماللورخ الاهل حل<: انام حصيامهدحأ ناىرثالا دودقملاو مهلا
 | ليقو مسمدلا نهدوهو برءموه ( جب ريشلاو هلوق) جاه اهمتف حو ني كلاسك (مسهكاو هلوق)

 قدلموهو بازل دم يذلا خفي وهو هل فص] هراردشت جريش رغم نا لق ريصعللو ى بالا نهذلل
 هياء ماؤ همأف عمو لهل وهو م هرد باب نم ريسصت هال ني ثاارسكح زوالورفعج و لاعف تاب

 أ نا ىت.ذي اذه ىلع لية ناف(حتارثك أجريشلاو تيزلاذ وكب تح هلوق) حامصما|,مماذه نسلوةر وصخ

 (/انلق هسنج فالحت ىلا سنج لكف رص نأيراستءالاهجو ىلءاليك الضا فتم مسهدلاب مسهدلا عبرت وح
 أ هل مقال ناكنافةعق ءاناكاذااذه ( ريستلامةدانزلاو هلوق ) ىلب زلدتملا نود لصفنملا ف ىنأ كلذ
 ءانثا مفي ريمشللاو ةسناخما نعرهتزرفملا نمسلل يراخلاةاواسم عمز وص هنم نمسلا جارخ ادع ديز ىفايك
 لالا ال( رفز دنع مد هلوق) أطخوهوتانئلاهلوقت ةماعلاو حاج ىف مكمص عب دلك لفت هملعملا
 | نيهجو نمد سقي هنالك. لاغدا غلا ة-ه>ناانلو لاة>الاو كشااب دسفالف زاو< اوه دقعلا ىف
 نزولا نال( اددعالانزو هأوق) ىو زىةكلاك ايرلاىف مهوتللا نالو ىيعدسحاو هجو نم خمر و
 ىوتفلا نورخأتملا ل عجو مفلا ىفلاق (ىوتفلاهيلعو هلوق) رهمددسعلا نودىواستلا تبحوب
 ىتحمافو ىوتفلاهيلعو كلملانءال عمل حرش ىفو نأ د#لوق نا ىرااناو فيسوب ىنأ لوق ىلع
 | تاريسكع اولو زوال ةئيسن فغرلاو | ةز ناسفمغرا ناكولو زو ةقئسأ نيفيغربادةنافيغز عاب
 | زيخماتوافتب توافتموهف نزو ناو هنال (اقلط هز وال هلوق) رهن ناك امغ .ك ّيسنو ادق زوصزمخا
 ةءاندلا نمثالثدج لاق (ةسق") ىلثا ىف عدن اغا ضارقتسالاو رخأتلاو مدقتلاو رونتلاوزامخاو
 ْ د« دعو هلوق) ةرهوجلا نعرح ماس اًةارم ىف رظنلاو ماس باي ىلع سرج او زيخلا ضارقتسا

 هد.عو دمسلا نيبانرالو هلوق) نيتزولا نيبامرادهاكتواغتلارا دها ىلع سانلا قفاوتل (ال



 دة. (نكحبمال:هىلع)

 رش ”الابامهدحأ عيب زاحرخ 1 اسنج ناك اذاف حو رلا عفن ىأرخآ انتل هانأ نأ متاسم ماظعلا انو كف
 تان وو فرعام ىل-ع هطض نكمالامبم# هرأتملا نال هثدسا 0 انامه أ م 2 والا والضافتم

 دمفتس اف ىعان زاضيأ سنحلا فالح نم هريغن عسباذ|كلذز والهنا ىرتالادحاو سنجام.منالال لا
 قب ناسنج |وهدنعو د# دنعد_تاو سنج ةحاةاشنا م ةاشلا م نا ىل_ءفالخلا ىثءمناهنم ْ

 | الا فامرث كح ًازرفملا معللا راك اذا د لوق :لوق. ىمفاشلا نا راشلا مالك ع رصلاق.نا
 رثك أهلوق) دجأو ىفاشلادنعالصأ علا زاوج مدع ىنرعلاو ىان زلا مالكن هرهاظلاو عسملازوح
 || كلذك تناكنافةحخواسمريغةحوذم ةاشلا نكح ملاذا اذ_هنا ملعا (ةاثلاىف ىذلامهألا نم
 نعةلوهفملاريغة خول لاريغيدارأو لاق ننعد_ لاقاك اعيج .هوق ىف باوجلاوهاشلا مدلب اهارتشاف
 هاش ناتحو ذم ناناثا ذه ىلعو ىهتنااعمج مرق ىف زو ةحوذمءاش همحداش ىرتشاولو طقسلا
 0 0 |١ هنالرظت همف طقسلا نع لصفتمل ىتلاةحوا لايدارأ هنا نمقءءام تاق نافرز و لسن ةحوذم

 0-0 0 || ررنملا مهللا ناكو خس: ملا هبالصتم هدحوداحلا وأ ىتح طقسلا لصف مدع عسبلازاوج طرتشال

 ا تف ١ تهربهج ذا طةسلا هم نمدلىا تلق داحجتاّهلب اقع زرفملا ىقةدانزلا نوكلاض.أع.كازركامفامرثك أ

 كفا 5353 - ا | اعزارت-الا ضرغلاقربخلا فاك عراك الاو :14او قالسعملاو شرك اكممللا مسا هلع قاطنالاموه
 بار را ا ., | نزوبالهنال نينئاءادح اوكعسلاءسأبال (ةسقت) هريغوداءلل لماشلا هلكطقسلا لضذول
 / 1 ةديد 0 5 سو.داقلا ىف ( سابركسلاو هلود) ةدئاخلا ن عر لثعالثمالا ه.فريخالف نزولاه ف فروعتامو

 أ امهنالتخاللزغلاباذكو (نطقلابهلوق) ىوج ضيبالا نطقلا نم يون فاك لارسكي سان وكلا 0 و 1 5
 ا هعنمو انطقدوعش ضال !زغلازال سنجلا فال_:ءالد شد :ء زاح هلزغ نطقلا ع ايولوأ لج

 ارح الافامم رك !سرالدا ملءادا اجمربض جولحما حابولور هلأ دع ل وقوابواستمالا فسونوبا

 | ابمرثك 1نيهلاو فوصلا نوكم نا طرت يلو أ فرص: نيلاهعرض ىفؤأ فوضصاهر هلم عنا نا

 | ةاواسملاريتعت افوص دوج ضقتول لاس دملل|ناكنامدملب فوصلا عب (ةمتث) ىباي زةاشلا ف
 | نطق باش نطق لزغن سأ. الو تان او رل ١ عمم نع نيهاش عشرب_:ءتالدوعدال ناكح ناونزولاىف

 هن . 3 / ُ 3 00 ء 3 م 5 .

 0 0 5 و اهل 1 فالح تاك يغقاذك (الكىأ هلوق) ةينقلا نعردنزوتملاذا هبا 5 سنح لكل زغاذكو دسادب

 فلير اح مع / هيلع هلوقل ( مصيال ىف اشلاو دعو ف وب ىأ دنعو هلوق) انذهش نزولا: لئاغلاربعاثيح ىرعال

 0 ا ىلاراشأو عبلادسفأ فاذا /مالسلاو ةالصلا هءل- لاقف عن ل قف فحاذا صقنبأ هنع لد نيد ماليبلا

 هع زوعهرق بطرلاو لثمال رمل ابرقئلارو شمل ثيدحما ىت مالسلا هياعهلوق هلو ناصقنلا ىهو ةلعلا
 ا اذكهريستر ع لكوأ لاق بطر هيلا يده | نح> مالسلا هيلع هنا ىور امرك هنا ىلع ليلدلاو الثاقمرعلاب

 [| ريغ ناكناو ل_مالئمرملابرقلا مالسل وةالص' اهماع هلوقوهو ثيدحلا لأب هعبب زاجارق ناك نا هنالو
 َس رادمنال مصنملماب ورامو شف يكاوعبسف ناع :ونلا ف لتحا'ذامالسلا هل ءهلوقوهو ه رخااق :ر
 فال_اشام ىل_ءرق هنال ل ضاغتلازودع ارةلابرمسلاع اولو َهلةنلاد_:ءف.هطوهو سامع ندد ز

 هتروصدونتام لّوأ نمهمل-قاطٍر ملا مءانالرقب سل هنالرغلا نمنع هعبزو ع ثدح ىّرفكْلا

 ل رو لختلا ؟ىهو علطلاءاعول مسا ارو عةءءارلادب دشةوءافلا خذو فاكملا مذب ىَرفك باو جاب ز هلسقال
 | هب , هيانملا فهس.ةعنو ف عض سا ءعنم دبز نارك ذثء> درادهلا تكاد عدت يأن رانا ءاو وشم

 ْ لوه< شاع نيديز لاقو ثددحلا اذهدان_ساىفسانلا ضع. ماكت دقو ياطزملا لاق ةلةذل دنع 4م

 هدا: هش عم همر دح عب رخأوأ طوملا فكلام» رك ذ دقو ةرهز ىبل لوماذ_هشا.ءنءانافءال ذك سلو

 نا.> ناوهدنسم قدجأ هاور و ج** نس> ُثد د> لاقو ىذ رتل هحرخأو مهاودال هعشو لاجرال

 هناز سنأ كلا مةنامأ ىلع ىلقنلا هعأ عاجال مد ثيدحاذهلاقو كردتسملا ف ماحاو هديعتىف

 | قامررو واد ضراعب الدحاو ربو هنكباو ثد د. |ىف هتوق ان نك الالاق تنادنو ربام دع

0 
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 ىرح سد دح ادو>ولز 64 م (دم .ادينيةنفحمانهلوق ) عاصلا فصن نوداسع نود َى 25

 (نيعملا مخ ف نء*ىناثلاةزحلا) ؛ 2

 أ مدع ةبشءا قم ة.:ةلارهو ةقلخلا لص أر اءّتعاب ةضفلار سهذلا نم مخوصملاف ضدقلا طرشاغاو
 ىأ هاك اًؤرقا مقاهىلاعت هلوق هزموةيانعلا ةمكزخءانعمو عادذز و ىلعدو لمع أهو ىلن زنيعتلا

 ىلءىنءهوهو نرغملا ن نعدنا تاطرصقل اوناضد |ةةرفءاههيحاصل لو# نيدو و اعماا نم دح او لك

 | ةلعلا تمدعناف نوز و هالو ل. .كعتسلع ءاسشالاءذه نال (لاةنفحما عبب ص و هلوق) لكل |هلاق متفلا

 عرشلا قر يدن الذ ا فالئالادزعةوقلا ةنومطم تناك اذهل ىل» زرد-ةلاوهوابرطشدحا مادعتاب

 هسك هلءلا ىءس نو هد دسملاو لكك هنالا فلاب ولواةا هم عملا لس ىعرملار دقل اعمنسب#ا ىجا اذا

 ددانالخ انفح تسملا ثالئلاباذكف نمتنفملا ةنفحلا عسزاحاكو 0 ردريعش نم نمتنف جرن نم ةنفح
 داراو نيةنة اووف ادم ةتلاو اصفصن غلب : الت انفح ان متن او عاض فصنايرلا لام نوك دام

 رامعملادوبولزملرتل ا امع ابولهنا ل ءاعاعاص فسد نودامامهب

 ْ بهذلانمةرذلااك نزو | تحت ل ديالام ع اولا ذه ىل_عو ةهمشلا ققت“ 39 نيالا دحأ نم

 نقلا م ق.سام(هنمث ) ى ا ار ل دحلراعتتع لضدالا: ةضفلاوأ
 د>او لكناىلاةراشا همفو م لاكدعب ىناتسهقل !لاقاذإو هملعاق اعودم سدل عاص فضا :ايرلالامتوكبآم

 نودارهدخأ خا اياذااماو هب سأب الف نيترامعلاو أنّ اورلا ىلءازيفقو أ عاص ممل 3
 كلا, وارسال اور عزا تزينت ريف ]|فصن. نهلق أعاباذ كرش الا

 تف هئفحما هصئام ىف" ته )|ىتنأ رمح نت 0000 لا .ام ىهولادع حاصلا نعرسرتلا ءا فلام

 000 ]اى ةلسلاو نوما ةلاو برغل ق نكل رباقملاوكععلا : كفاك« لمءاغلا نوكسو ةلمكملا
 لاقونترملانةرَقلا» هركي هناد نع ىلعملا ىوروربنلا فاضي دو (ىجفاش الافالخ هلوق) هافكلا

 مدعذاس انلا لاومأ ةنايصل لكلا نعرد متل اوهاذ هو هأ مارح هنم لءلةلافريثكلا ف مرحئم لك
 لغفلان أ نملمكلا دز 1 ل توا دها مْزامس المال انيع نربي عرش |ىفريدقتلا

 ذئايردقلل نوكمال عاص فصنوهو هرعرمشلادر وىذلا ل.>لا ىندأ تكتل دي1 ناو مارح نةددملا

 عيبذذقااذااعف ىلوالا قب رطلاب ةمرحلا تورث لهب انه نمو طقف سنا ىه ةلعلافابرلاهلعف لعدم

 امبنوكل احلا نيتنفملابةنفحلا ع عصىأ هلوذ) : ركلارركلاوخ عب ملاةلسو نييحار هناا
 عببملا ةقحلاعممبن مل اسملاهذه هلم قلعت: امه امعأب لركن نان ماتا اراخأ ( نينيعم

 00 و نعل اد يعلن زلامالكن . ل ةلةسع صاخهناال س اهلا

 نانرغلاب نقرا عسب ىلءام ةمنملفلاو سلفلا ب.ةءامهئادعأب هلوقركذ ثدحرب 1 ١|قدضت ىلعردلا
 ٠ - او زاعاوهد> دقن نافرتتانديوأ مهارديو أ اهلثعاسولف ع ان (ةقثو قرأن ناكل نحاول لاعف

 ض3 ن - لافتا هلوقن هط.ملا نع ءرمعأ |ىفامو هحرشو رونشز 0 ه- أ ض.هالب اقرت

 ضبق اذاالا ( مصنبال نمنيعمريغ نمسا فب هنعب اهلف عابوأ هلوق ) نيهاش عش لان هناو دزاح امهدحأ
 ىاسضاقت ناو زوتالف نءاع هريغن الدم اناكاذاام او زو اف سلا ىف هنيعربغت ىذلا ندلا

 روت نيك هردلاب مهررإاكراصف نع هبال 0 اة! :اعبب متي الد#دنعو هود ( طدحملا نءربت ىلا

 ةسينعلا تلطب اذا لق ناف نيدداعلا حالطصاب ةن 2 نءعجرخدقو سانلا حالطصارانمثر أه هناامو

 مزاد الو قايد علا ىلعأ مو-الطصانالانو زومدوع الانلق الضافدم هعمبز وحالفانو زوم كك ىلاداع

 َن او.حل ان ملا عسب ن ءمالسا هلع وهنل (مادعلاقوهلوق) ىلب ردعلانالطب ةنملا نالطن نع

 | هنااةوال_ضاقتماذكم ةئسنرع <الانامهدحأ عددي زوحصالا ذو دحاو سفجام الو أطوملا قداح
 | هما ءمىخذا هلل الا ةملام هم ت تبا ل ناومحلا ن الاسد .هفالتخ الالضاغ: مروح“ نوزول ايدو داعم عسب

 الات هتلالاقاذاومعلا نع اتحراصف مدل علل | حان هر عفتاب ال دنا ىرتالاو هاك دلاوهو يرش ل عفت

 انوسككحو



 ا (نيككح سالم ىلعال

 ه.نزواج الزوجي الودساك تن اكنالاقين ا ىجشا كك هيددعا  الءزا راود ىاعيتسالا رذوةزو

 اوربا حامد ةمداك (نوزول 2002 لا رهن فلا قام ىلا < هملعو دةنح ا

 مدعلْن سب وركىؤره عسب زودت (لضافتل انهلوو) ىوج هيف داحتالا مدعاماو مدعب ,لردقلانا

 لب مدلل هكا نوب ١ مديت ومدع نم مز ت ده اذ | نكمل كلا مدع يجوتال تناكأن او او ىهوةلعلا
 عضم لا ىف لصالاو هدر 421تدس مدعاذاو لصالا مدعلا ىلع مسملا مدع قدي هتلع مدهلدوجولا تنال .ش

 ا ره عب زوجت هلوث لدن ال نكلل خا نع ءرجن لحما تءاثلا ناك ةحامالا

 نيو رملابهعبب 1 نالق نما :و رفأت ىورخاعسب راوح معاذاوزاوحلا ف قرف الذا قواناكل

 لكما ىلع عراش لاصنام(خلا نك لاعب عضو هلوق) مارالا نم هيفا سكعلا فالح ىلوالاب

 ايواست ناوزو<الالءكنوزوملاوأ ايزو لمكملا عابول ل ارت اوادمأ كن ذكره 5[
 فالد ىلع ف لانا سون تأ نعوا 0 هبف صنالامو ةلاصالاب ام واست لعب ىتح هراعيبا ف

 كلذ هءلاروطاملا ىه تناكف ةداعال ناك اغا تق ةولاكلذ ف هلع صنل نالريستوم+ ع صو

 انزو قيد دلا عب واددعم هاردلا ض ا ارقت-افاذه ىلعو ةيدعسلا ىشاو 4 ةلاقو < تادمدوو تقولا

 ىلع ىوتفلا ناكل | نع 0 لاهد_ه ىلع 00 اج ا:نامز ق فراع: او هام ىل-ع

 للع لالا نعم دلير ركل ]لالا ىلا اقاطم فرءلارام .تعاهجج رث ازعردلا فو سان انلاةداع

 ىلا جارسلاو عوعشلاج بارا او نهأ فراشك نانا لمورك نازودنأ فال
 ىأ ( لطرلا ىلا بيش اموهلِوو) ى روحنا لان لع نك نوت و لعن صن اودع لا ىلامارباهتملا

 اهدقفورلار لد لطرلاو لطرلا ىلا هلو ىلع ف ءةمقوالاىلا هلوقو رمت يقوالاىلاوأ لكلا هيلع عقب
 هنأت( نه دلاك هلوق) رحب ةسيقويثءانتا هنا ةيان لا ىقو هين زوناموهو نهفص:هناىرهوحلا لاق

 رب نزولا تامولعمنيعاومدارملاف ارهسكلْنُل لطرل لذقتاف حر ءاعو لكنزو ىفواعوفنالا لسة سال

 هاك ثتساو ةباده نزول اف ل-ضفل !مهو: :ازوعال ل“ ملاكء هز وافرعت اللاككنوزوملا عبولف

 وأ امولعم هنوك-لرمث ات الواض ًارخآ ل كدا وتتداو زا داو قانونا اذان شملان أبى لا
 ديول اذهوزا نارم فكن ايم ةفك ًاهسنح ةضغلا حاب فلا قوامهمف هلق فلم الذ كلذ فالوه#

 ىزو هنال بهذلا نزوام#:ملامزوسال ةفكبة فك ور مسه ذيارتاعبات ةيفريصل !قو يان زلاءاعّداام

 اهد.ج مالسلا هلع هلوقا ( هئدركهدمجو هلوق) رب: نالوةامهنار هاعلاوةيادهلا بحاصل دوش اذهو

 *ىدرب هد دج عه هب ىدوللزوعال و ميتيلا لام ىفالارب تعال هي وررلا لاومالا ف ةدوحلاف ءاو ناي

 مك اانا رغر التل[ ىف ديت يح شرا 0000 راقت و
 هلوق) ةأراارا سلاسل و ماس ردوا هواهذ هتعف نوترملا نيمذت نهارالف هتوق تصقنو
 ندل'راضحا طرتشم وزاح عيبملاوهنيعلا ن اكناانعرت 5 (نيلدبل |نيدعت
 زاحا# رق . طةؤ نيدلا ى ضرر لانالا نمعتيال ندم نال ناديالابقرعتلا لمق ن سلما ف ضرقلاو

 قورضحأ ناو زحل ع اوه نمدلا ناي ناد دم ع ريفي ةطنحلا نم زيفقلا اذهكتع و

 تال دأاماعت نراصق اعمسف نب دلا لعج هنالزيفقلا املبو د م> هطلحرقت 5: كنم تي رتشاكخ س الا

 د !!ليقاقرف ةثو |.هت.عرساربع انولتحا (امهمتباقتالهلوق) رحب ن ئهفءانلا هيلع ل دامو

 لاقمالسلاهيلعهنا باطخلا نب رع ثردحم( لا ماعطلا ع. ىف طرش ضداقتلا فاشل لاقو هلوق) ررد
 اور 39 ابرك أاوءاهوع اهالاابر ريعشلابريعشل و ءاهوءاهالاايررملابرلاو ءاهوءاهالا ان ربهزلاب بفهذلا

 وهو دوصتملا لوصم هد فخ عيباذاءودكو توك )اكضرقل اه.فطرتشا همي

 1 هيزنعب ءامن اريعنيسعتل ادورامدا ارااو ضدقلاب الا نيعتب لال ىرخا !يالخ فرصتلا 00 مركشلا

 0 0 7 ا هالق نيبعم : 1 نادل فاتت

 عطا

 مق شراب |



 (نمااعف نمىاذل اءزمنا) 5-6.

 1 أ الثماوعيب ىأ ابر لضفلاو دب ادب لثعالث .ةطنح ان ةطنحلا مالسلا هيلع هلوقوهو ر وهما ثيدحتاهف

 ف هرمص امم عتلاو ت و-والرمالا ناك املورمالا ىنعع ريخلاو لع لةمةطن#انةطتحلا عسب ا

 اا اا كاك ا

 ٠ةروصلا ىوسر دقلاواعم ىنعملاو رو هلارادتعاب نوكت نيثيشلا نم. ةل”امملا ودل' الادب اعرملا بو ولا
 هلوقو عف رلاةباور ىف ىأر مالا ىتعع ريض او هلوقود ,ردابرلاوهىذلا لضفلار وطرف ىنءملا ىو ست ةمسنحلاو
 ةسناحملا مدعل ىنعملانودةروصلا ثدح نمةرذلا نماليك ل ئاعربلا نم المك نافةرودلاىوس ردقلاو
 ةطذحلاةدوص م فال او صاخت مسالا فالح اء فرعي هفالّتحناو ىفاعملا هلك اشموه سنا رانش

 لضافةلازو< نيسنح راص سذحلا فام هدا فيضاوادحاو لصالا ناك اذاو رهن ناسنح ريعشلاو

 ةيسسستتسشلللعلع
 فالتا.نيسنجاراصف ب ريشلاوأ تيزااوهو دح اوامهلصأ در ولا نهد عم مسندم نهد تامه

 ةسلال رس لصالاد ات ادىلا د الو ص :رغلاودوصقملا فال:> اىلاارظا جسفنملاوأد رولا نمهنلا فيضأ ام ب 2

 كا رتالأا راك اومن ءاسلوددعلا وعرذلا ل مث» ردقلا نال كلذ لاواا (حتار دقلايدارملاو هلوق) 0 مع 55 ١

 ىلع عرفت اذكو كل ذز احل اردقلا نمددعلا ناكولف هوحنو نتض.ءلارةضسلا مهزوم 00 05 ع ردى
 لعىورغابولان معر ذأ ةريشع لضف نا نمرردلا ىنهركذ امر دهب سدأت اسمعر دلاةعرذلانا لو 4 0 5 ا ل درا 27

 |ردقلا قلأ ناىدعس نءرونلا ف لقناذهو ىوتنا ع رشلارايعملاءاغتنالابرنوكمالهنم عرذا ة-ه هَ 06 2 1

 ةالصلاهللعىنلا عمدا تنكلاقدتلادعنيرممثيدحم (خامعطلا ىفاشلادنعو هلوت) دهملل || هس يا يزحف 6
 1 هيلعهل وةاسنلو ةهلءناكف مطلا فصو هلل ءو هل ئامملا طرش لمع لمه ماسعطلاب ماعطل !لوقد مالسلاو ىا 5 موت قو

 أ هريغو موعطملالو انتم هلصاعف ماع نيعاصلاب عاصلا الو نيمه رد اههردلا اوعي ال الاس | اوةالاعلا
 | كلاملاقو هلوق) انذمشا:هبسانيالوهو قوذلاءانعف تل ادامأو حامل |ىفاكماءطلا مضلاب عطلاو ىن.ع

 ناكذ لك | هبرظحل او هزعلا نالو رخد مو تاتقم لكر كن لاب ص مالسلاهيلعهنال(ملاتانتقالاةلعلا

 ليك اموادحاو اعون ناك اذال *ئلثم نزوام مالسلا هيلع هلو نمىوراماناو راتعال ايفو او سنا
 اةلعامهن ا ىلع صاوهو سذجناو ردقتلا ىلع كلا بتر هب س أب الف ن اعونلا فلتدخا اذاتكلذ لح

 ليكملاهريدق: نوكيف كنا كلذا ق اق ثالا ذح أم ةيلع نع ئذب قدشم ا مسالا ىلع < !بيترت نال 2 -- 0

 صحاب صحن |قرهاظت فالس ارو جلب رز سذجلا عم نز ولاوأ ليكلا نس لءعلةمنوزوملاو علا 0 1 و 270 .٠ مدل 1 ةظرامر ها . : 2 5 . 1 .٠

 مناوا لطم سنحلاو ردقلا ىهو ةلعلادوجولاندنعز وهال هنمنيبدرأب صحلا نميدر اكالضاغتما|] كغم, كو ىلا
 |دنعواض أاندنءز وحاله :هنيراطنقيديد-انمراطنق سبا ذكو تاق وا مطب ام نكح مد 2

 ًاسنلامرحو هلوق) تانتقالاو مالا ىهوامهدنعتيلءلا مدسعل كلذز ودع ىفاشلا مامالاو كلام امالا
 انالأسنلا ةمر امهدحأ ب تدر ف.كف هنمئشالو محلا تشالهيوةلعلاء>امهدحأ لاعمال 4 طدو
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 || مزادالف لضغلا ابر ىح قهلعلا ضءد ناك ناو روهومكج# | ادفةمانةلءامهدحأ ل وقنا ه/” سم 0 را لق سعال | اير يح ىالحلا ضع ناك ناو اس ذل | ةمرح هو هكحا#ل | انه مانت هلا ا و

 السا لذ نم ىثتس (امهدأب هلوق) اننيش ةلعلاءازحا ىلع محلاءازحأ عسب زوتوهو ىلي زر وطظحملا 0 د

 | زودال نيد ذلا فالح تانو زوملارئاسسو سلا باوبأر ثك ا د_سذن اليك عاسجالاب تانو زوم اف دوقنلا 7 "هدو 1 2

 ل
 و : نأ نمةعيصلابجب رخاذاالا نطق فديدح مال ناك اساسا تف او تانو زوما قاهمالسا

 زوح اذو سنجلاداحالزوحالف د. دحلا ىنالازاح نزو:اعف اف سسأولف ةضفلاو بهذلا ىنالا انو زوم
 ِس : 5 ا مد[ |
 رح الا نمل قن امهدحأ ناكناو ادي دحو |ناك اساحند بادي هج نم هل عن دقنلاريغ نمءانالا 0 5

 | نزولاةر وهنالانز و عامتال تناكح ناو لضفلا ابر امريذ ىر< هناق ة-ضفلاو بهذلا نم هفالذع ل 0 اك

 ا ل امفارياع صوصنم عا م 0

 ١ اد ؟كدقم لقت امهدحأ ناكناو هسنج نم هلة عدي د>وأ سا< نمءانالا عسب زاوج نا ىلارش دلل ل

 (عايءانالا ناكن ا ديدحبدي دح نمهاناع ادهصنوةبناسخلا نعردلا فحرصءيوانزو عاسبال اك 7اسلاو 2

 اهنالزوال هنادوركذ ام ىذتةف نو زوملا ف سولغلا مال_ىااماو حاالفالاو نزولا ف ءاواسل ار انو ل
 - : _ مقدتوا ٠

 هينزو * نسدع]



 6 (نك .هالامىلع)
 هل سدا ندلا كل ذب ضر ةئسملا ب!ااطي نا ضر ملادارأ اولىت> هلوقةدابز عمر ردلا ىف هلثوربغلا ف 0

 ىل جوي 1ناوريغلا ىلع ةلاحالا دعب ضرقتسملاةملا طمدأإ نسل طرت نالثع همقو ا_:هش لاق كلذ

 ردلا هلوقلا-ةءناق:ءاوسه- مدعو هدو-وق لء>أ الالةلاحل ل ضرتةسملا ةيلاطم مدعيف ريثأت |او

 هريغتبهذم ىلعأ ره عم ءأرم ال ن نيد [ودنامدا خمار نمي تاروت 0 اتا

 ناقرهاظوهذا حا كلاملوق ىلعا دقعم لحالا موزلب ؛ىذق لاق ثم > ةضقلا ٠ نءق.سام هغلاذصو مزل: ل
 نر( نالوقامهو ذنب هريغبهذع مكحاذاهنابلوقل | ىل < ىذا ةينقلا قام تلق ءاربال مبرد صهب كسلا

 : 5 _ ارلا نوك«ن ا نيعت (حلا عمي كالاملاقو هلوف) هلحت فق أ.-اك حرالاوهذاف ةئلامدعن ناو ناحرم
 0 كبري | تو نا سعال برر نط ةاراوجب لركن قالوا امام هر ع مدعو عم ل 5 : 0

 رد
 ف تهيزإ ”*نم +

 ا ف 1( ل دي فما 1 2 2 0 20 جا 01

 نر ار يسم | قه د كك 4
801 300 -- 70000000 212121121212 1001 

 ريك ايان احا وبكل كن تمص رطل الا ذك

 ىفاهتةحابالا وكل !ةحارملامدقته>وىلا كاردتسالا اذهبرتشم (حلاةكار م فن كلهلوق) هلعقسم
 ارمف لصالا نان ملسقام ىلعال ةحامالا» ايشالا ف لصالا نايل وقلا ىلع ماا اًذهت او لصالا ىهربغلا

 رمكلاو م 5 ىب ةغل ىف 5 ةلارو رثكألا فءارلا م 2 ١ (هور عقتر ما ناكملا ى رج ملا : وهلوق) 2 وتلاوأر ملا
 علو (لامْلضفو ههلوق) ىج اءزاعافتراهتدامزلىأ ن كامالارثا اس ىلع هلضفل هلو5 ) حاصم غل
 هنال هناهضدرال عرشللا ةحاسعاقولابر /|نيعدر بيف ايران ماهلكف :دسافل عويبلاو يت اال

 ناو عرشللا_ةحبهالهنامخد 0 اور رن يح هك الوتسا دع لضفلا نعهؤارباو ضدقلابكلع

 ا را ال
27000 

 ةعورب وِ: فار ملاك ىك لاو قم ةمحلا ىتعملا له: امل املا لذفيدمرا ثيحو هاشالا نع ىوج ككل بحو
 ىنايزر | كه 0 ىلعءاني بلاغلاو هام ىلع هقب رعت ىف: صلانار مقأساعفحراش | هركذ اعىنغتس دءفودلاو
 ل و 41د ةئيسنلا اير يور دار هولا ماجر هاتعيزكت هلا نوك مزلمف قمقحلا ىنعملا ىلع لاملال- طة رعطق نه ال

 5 ل (*ةعور لدغ !ايدارب نا هّميستلا ابرد ارب | ن نعساو#|ىفانعفنالو لضفلا اابرب ص اخ هناف مارش ”الا ىلع نمسناجتملا نول "اعبر اسبمل دحأ ل_ضفوه هلوقب هفرع ثحرردلا ىفدرك ذام فال هلصأ نم لااا دوروالف هفالخ تلعدقو

 دم 4 ءفر كرش رهءابولاكسنحلا قاتجف يشل هلوعش مدعلدرطنال هنال ىكملاو قيقحلا نم معالا

 5 العوأإر قاسامدب رن (ضوعالل هلوقأا 0 ةلارامتعادعولو نين امتملادحأ لضف هلوق تحت لخدالذا

 سم ديبادب ناك اذا ه_سنح فالح ىلإ س دللاو ةرمزئاح هناقامهفعضد ريعشركو رب هعانول هنا نم قرمصلا

 راي نوكأ الاه ةزيعل طع هو نال دقاعمادحأل طورشم ةداقولا قداز ( لاعلام ةضو اعم ىف هلوق ) و
 اطرمش هناياللعمادساف نوكوهنان ءردأا هيلع ىرسو ةملالينر ثلا ىفامو طرشلا لطم و عسبااز وك“
 0 :ه.فو د ةعلهمضت ام نوكيا! ناوه دسفملا طسذلانالرظا هيفانكش لاقدقعلا همضتقيالام همف

 امم ناكن انشأ ل كصح نك نافاممد" ناك ناب قاقحتسالا لهأ ن نه ناكن|عبنملاوا نيدقاعتاادحال

 ا ند ةاعّملاريغل ةعفنم هيفو أ دحال ةريضمالو ةعفتم ه ف سناو  امهد+ال:ريطم هس نك ذقعلا هاما |

 حر لاع لام ةضواعمىف هلوقب ديسقتلا نا ل ءاوىهتنار ا.تدخالا ىف مكامرعشل الطب و عل ازاح ع سنملاو

 | مدعتا هنم هسهو نااقناد داز و مهاردةرثعي هضف مهاردةريثعء ىرشولذ ابر ادرس ةبهلل

 | ىأ (لاعسل لضفلاو هلوقإ) رد مسةءال اًممةمها مالركل ا اهمضنا اذ دوءارم ةلادسف,لوانرلا
 ىلل_-ظف لااير نم 00 اقهلو لاما - هديسخلا ابر نا ن موانمدة ام ىفاشالف هقيقح

 األصالانال (س اكاوردقلا هلو وهلود) تلال لد 2 | سنا لاقملئذ هءاعدربالف ةّيدستلاو



 ا باحو مالريغزتاح هنا عم ٌءدحْلا هنم ىنثت ملا نامل ضر قل اىف ليجأتلا ةعص مدع ىطعن همالكرهاظ نال 6

 : هءاضرقلا فل جالا موزل مدعهجو اعطقنمءانثتسالا نوكروا موزللا ةمهلاردارأ هنا نمرهتلا فا ا ا
 | نال ءاتناةضواعم ىصلاو ىمولك عرمتلاكالعال نمدكل اعملو ةيراعلا ظفلب مصاخخو ءادتبا ةيراع] هلو ىو "ديني اشعر :
 اًذهو همست مهاردلاب مهاردلا عب ريص هنال مدن ال ىلاتلا ىلعو مزلب ال لوالا ىلعف لما در همف بحاولا | نا 8 / يدر ل 0

: 

 رطن عاجالا فالحنوهو هلوق فور ولا ىفاذك مزالربغءزاو<اناقف عاجالا فالخوهوهداسف ىذتقي /مهرو نو اقل يا ل 0 ا ا ا ل ل د و - 1 د ل م

 أ رمناندلاوأمهاردلا لدي لدجأت ضرقلا لجأت نم سدلو هنالطبب هدعرصت نم ةينقلا نعهمم قفاشساكلا لاب */ 7 0 / +و

 82 تا 2 >2 2 . 31 - - ذك ا 1 6 ١

 فرص ل د ىف ىلاء ايهحوأ ةئئالث ىلع دل لمحأت (ه) ا ضرقرمصتال كذابة ال انذاك سما لو 0 : 0 ران

 3 000 0 6 ا 00 8-0 ند ل

 3 هيقعتو فنصالاهرقاورح كلذادعاسعت مزالو تيم نيدو ع-.ةشوةلاقاو ضر ىف مزال ريغ عحتو لسو 0 مخ

 . (|نيدلا ل _-ولردلا ىنهركذاملاحاضب |نوكتلرهثلا ةراسمع رك نلو لطان هلمجأت ضر لاب ى دلما نابربنلا ىف 2م ا
 أ لجأ ةسنقلافو نى عيفشلا ىرتسشم لا لح ًاولاذكو| عت ل هئراو نيدلا ب رل أف نود-1|توع /"6هزبب

 | لجالا حدب الن اىجش هلجأ متالب اقتولو لحالا لطب و ةلاقالا تدع ةلاةالا دنع ةنس عئاسلا ىرتشملا هلإإ

 0١ واذ مالد | لعلا دلو نمر انتل نالانه حر اشلا مالك نمرهاتلاوهو :افاطم لطم الابن مجرت 1 (نءدملا مد نمىناكل اءزحنا)
 | لدبو(ضرةلاريغهلوق) ةشحافتملاو ةريسيلاةلاه نمد قرفالب فاطم لوهجا لجالا نءزارتحا هنا
 ْ تائنادمزع رد نودملاتوع لحن .دو عيفشلا هيذخأ امواهدعب وةلاقالا دنعنملاو لسلاو فرمصلا
 أ فالخ رهملاو ملاك لولحم اد * مقل صالاودقعلاب بجو ن.دهنالالاحبجواتاو ىنعلالوقكلذ 'ىلادشربالاح بحو لام ىلع مد نع وص ناو لاف ثبح تاناناباكنم لصغلا ى نآملا ف نابع ِ هيفانيالو لجأ: زود ع مد نءولو لصلا لدين الا ريش ءانشالا كه ىلع ءانئتسالارضق وماشالا
 أ فدصملا ىلع كروتلاىلاهيراشأ (مزادال ىندب هلوق) فرصلا ىنعم ىف ناكاذاالا قارتفالا لبق هضيق ْ طرتش ال صلال دين اهزمدفتساف ىبتنا عوج رلاس> وف دلا لطب لدعلا قدا ذاق فرصلا ' ىنعم ىف حصلا اذه ن الرين اندلاب ع جر قرفتلاد_هب تقضساف مهاردلا ض.قو مهارذ ىلعرن اندلا ا نءحلاصو) لاقف رردلا ءازعواعرذ قاقحسالا بانى الا بابل قر كح ةزدلا ف اهنا لعاو هل لصأأل ا ليجأتلا هيف عدبال طصلا لري نانمس انا هنسلا ىلع روتشا اه ىبتنا دقعل ابحت لا بنال ةيدلا
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 | نيدلاب رحت عمصالاغاو ىبتنادقعلا لصأد قع اء رقعلادعب قحاللا طرتشلا ن اق ةفمتح ىأد نع
 ' ,: بجو ا1 نوكي اغا ل->الا ناىلا هيريشب ا:ذش طخ انك هناضعإ كلو رتملا نيعت هنال نودملاث راو

ٍ ةيريهظلا نعرونلا فام هيلاري د مزابالو مدن ضرقلا قلجالا نوك لاين اقب نامعءالا نود ةمذلا
ْ 

 || ةنقلا فو لاق ثمح ةينقلا نعاضب أريخلا قام هءلع ركع نكل هلحأت مزايدو عملا ضرقلا لاق ثمح
 ىقهاعدااخ ةءنقلا ىف هاحرمصم ضرقلا ف لحال !نالطبب لوقلا ناك ثق لطان ضرقلاىف لمحأتلا

 مدع نم يدم اردلا فدل مءاو عوذمم عاجالا فال وهو هداسف ىذمقي اذ هو قساعف هلوق نمهروخلا

 ىكلام ؟-وادوغت ناك اذا عدرا ىنالا مزاب ال ضرقلا ل.حأت ل اقف لئاسمةدع ضرقلا فل جالا موز
 نال هئيد لحوم نوددم لءهلاحاو أ ضرقملا هل أفرخآ ىلعهلاحاو أ هدنعن دلا لصأ تو.دعن هءوزاب
 ناكاذاهلوقو ىببتن مزاد و مصيق ةدسدب ز ىل-ع هل ىذلا هذضرق لمحأتب ىصوأ عسنارلاوّن رم ةلاوحلا
 ١ كلذ ىلع لملدل اودع لا ىفادمق ىتلاملا وحن وكفوأب ال لاح او اولهرك ذنيعتب لا كلامك وادو هت
 |نعر.لا قامهملاري_ثيدوعتا ضرقلا قادمة ىلحالا مو زاد محلا لعج نا لصاسحماو عبارااوهلوق

 هلوقذا مزاد و مد! كلام لوق ىلع اده«مودنع تدن امدعد صرةلا ىن ىل>الا موزلب ىذق لاق ثدح هءضقلا

 | ضرقلا لاق ثن> در ريوظال از ءمهاسشالا نعاض أر هما! ىفام هءاع ر كعب نكل هدوخ ى ذمتي تدئامدعد
 ىلع هلاحاواردلا فلوو هب كلا لع فقوتال هق لجالا موزا ن |هقالطا ىضةةمذا هل.جأت مزاددو هنا

 نشرح مزابف هيلع لاخلا ل>رل |كالذ ضرتملا لجأف هني يرش ىلع ضرةملا ضر ةدسملا لاحا ىنعب لارخآ ْ
 ل 9 1 ا د لقا اللا 1135 6



 0 . سيكو لج 2" 3 100

 ازاهلع ةدانزلا مدع هتاضتق الن .- ىنعملاداسفل نم.عتلاب نمعترأم هيدارملا نوكن م مهوتايالا 5-
 اتاام مب ةقرفتلاو نمعتبالامو نيعتبامزمب عسممملا ىلع ةدانزلازاوج ىف قرفال هنأ عم ريعتب الام ناك
 ارحلاو ريتللابزعم ط.هللا نع قأسسام كلذ ىلارشب اكرم يعن اكن ادزو<انيدناك نا طلاق ىه

 لع (نامعإال ىذا كلاورزدنعو هلوث) نوزوملاو لك نيدلابو عقلا نيعلابدارملا نارهاظلاو

 عج نالاطح ا دك عييرملا كله هنالةدانزلا يمص" نككال هنال هل صل ار ا.تعا ىلع لب قامتلالارابتءا
 فصونمدت_علان ارم ةدانزلاو اما ا.مناانلوأ دتمءاربراصف 2 رملا عمم الب اق ءراصنُعلا

 ىور 7 عفرلا بالو ام نا ىرتالا كلذ ةيالو | «دوالد عوأ احناروأ ارسساخ هنوكوهو عورشم فصوىلا عورشم

 0 ف هال وادضال لي دن هبال لكلا طح فالي هنود هنالرم هَل اهبالوا ١نوكم نا ىلوأذ لياقتلابةءلكلاب
 ذأ, ىتحةعفشلاو ةحارملاو ةلوتلا رهظت قا لالا: دئاف مث دسفبف نُالب اعيب وأ ةسه ب لقت دال 0 3 د 3 3
 اوفو هناك :الامهو لالا عملا, تباشلا هقح لاطب هيف نال ةدايزلا همزاتالاغاو طحن ا دعب قاملاد
 بلاط, نال ناكع بيلا ىدقىلازاحأولو ةدانزلاب عتاسبلا ىلع ئرتششملا عرب تح عسبملا قحتس| اذا

 طحوأ امهدحأد از هي واستممهاردلاب مهاردلا حابول يح فرصلا ىف دابسغلا ح قرهظتو ةدايزلاب
 دو ولأ لاق ةغشح نأ د :ءاذهودق_ءلادسف طم | ىندو ةزملاوأٌةدازلا قد زا|ض.قورم الا لءقو

 سون ىألوق لم: دازنا دج لاقو طواطخحنا دين اهل ص تن ددسةهرس الو
 ي- لاعلل دل نم ةصح هلريصب تح عسسبملا ىلعدازاذااعفاسضي ًارهظتوُدأ دتسم ةرهنوكي طحلا فو
 طقس ال ثيح عس.بملانمةدلوتلاةدانزلا فال نول نماهتصح طقس ضيقلا لبق ةدامزلا تكل هول
 نوكت ق:ءلادعب اهرهم ىلع بوزلا داز مماهقَمعأ همم جوزاذااعفو ضرقلا لق اه الهين علا نمئنث
 ىت- قتلي 1 ناك نافافصوو عت طوطخملا نك: لاذ ادة علا ل صاب طوطخا قاتلا لعو ىلولإت. انزلا

 قب

 ها ا
 . ا 0 اراد ىرتشا اذا ذ كحردا.جلاب عيفشلااهذخأب عئاسبلااض ربةحربمنوأ افوزدقنو فلأب اراد ىرتشاول

 0 ا "ى/ | هنالدنف ملا ف ةدانزلا ازوالواديهصدنعلا ةعقب رادلاذخأب عسيفشلانافعئاسلاه ب ىذرودوعاقديع ||

 م مانغا هّت>اح قديزت لب هّتج اح عف دال ىهو هيلا لا جا همذلا ىفادوحوم لعحاغاو ةقيقح مودعم

 00 كيو 7 ىلب زحاكنللاعمت ةكر ولمملا نم ةداوتا ةدابزلا كيلقبدروام عرشلا نال ةحوكذملا ىفةدايزلازوحتالاذكو
 3 هن نءرادلا يدب ليكولا ط-ول ىت-ىلكولا نم نك:ملاذااسهدمقم دقعلا لصابطلا قالا ناىلعاو

 ديقعلا لصاب قتانال ليكولا ط-نالنملا عمت عمفشلااهذخ أبو لكولل ن عضو مص هام ىرتشملا 3
 طحن اامأو نذلا فةدانزل|فالذ عسبملا مايق طرتشبالو (عسمملاقةدانزلا عصو هلوق) ةيناخلا نعرهت
 | نعرم مص ال نبعلا طاةسأو طاةساهنال م<الانيع ناك ناو مد: اذيد ناك نا طم نو عسممملا نيم

 لك ليجأت عضو هلوق) قيساك عبسملا مايقارتعصل طرتشم هناقىا نذل ف ةدانزلا فالخب هلوقو رجلا
 قيهدرول يح نويدملا ل و.فط .رمشن ىلوأ هب ةمل ا: طملاريخ أو هنمءاربالا هل ناله .ريغوأ ان ناكءاوس (ند

 ىل_ءمالكلا دن ءدسافلا عملا ف رمامل لو ملجأ ىلا ناكولام عف لجأ: لا ةدت ىف قاطأو الاح
 اذ هنالزاحت اقو الا هذهىلا ملا لجأ ما ةاط# عابوأ هنا جاحمنا مو دقودام4 اىلا لحوم نوب عببلا

 ندملالاق(ة#ت") دقعلا باص وق هطا رتشاكلذك الو ةلافكلا ةلزنع همف هلم ةلاهحناو نيدلا لمحأت

 نيادالرسدلو همزل ىأ هباء مص لعفف لاما ض»ب طختوأ ىنع هتءلاطم ىأ هرنؤت ىتحكللاسب كلرقأال
 رقملاذخ وب دووهشلاة رمح ةسالعل اقول ي-ارسهلاقاذا اذه طحاولاحلا ىف نودملا بلاط: نأ

 (امولعمالجأ لجأ محهلوق) نيدلا ىف طصلا باي ىف حراشلاو ف: صل رزعماننعش طنص اذكل احا فىلاملا
 تناكولاك س-اغ2:لاذااسهنا نمهانرك ذام فلاسنمالف ةش-افتم ةلاهج لوهحلا نع مولعملابزرتسا
 ىزع نءانمدق نكحل دقعلادعب ىلجأتلا ىف لمت ةريس ا نوكل عمن باحلا مودقوأ داصحلا ىلا

 ل مْ



 (نيعملا شه نهيحناثلاءزجنا) 0

 ىيتش نا ضوعب هيلع نم نمل اكنلَعَدر وص ضوعريغب وأ ضوعب هيلع نم هكلم ناب (مانعلا ف

 ضوعريغب هنمدكل هو أ ىرتشللارادوأ أدمعدي رحأتساوأ هملعهل ىذلا نةلاباميش ى رشم ا نم عئاسملا
 ةقدصلا اذككض.غلاىلا هجامتحا مدعل ةمادر س؟هككللم ندلا هنمسهواذافر نة رص ولاو ةرلاكح
 كلذ نوكيالو ةصولا نع عسجرن ناو نول عفدي ةيصولادعب هتبلاطمىمولل نارهاطظنلاق ةيصولا فاماو
 تاق ناف هله« فرعام ىلع ىصوملا تو٠دعب لومقلاب هن ىدوملا كإعاماهلىدوملانال اهتعاعودر
 الثمدض.ةداصخم3 لاحأولا-ك ىلءاشوه ل هلع نم كلم قمه ل هضمق لق نمل اقفرصدتلا

 رك ذا هفءرموحامتا تاقربوصتلا ءايبداناءركذل ىن.ءلا مالك نمروظ  اسملافال: هضيقب هاكووأ

 وهو هلّدسملا عضو نم كلذ نكح, ل لكو وأ ل احأ اذاهنال لن لك و لاو ةلاحالا زاوح نعزارتحاللال
 لاتحمل نال -ةةلاوا ىفامأو لكوملا ض.ةكه_ض.ةنالف ةلاكولا قامأ ضرقلا ىل.ةهبف فرصتلا

 كيلع ها هنع تاس نيح باو ا نمىل رهظاماذ_ه هسفنل مثلي ا نعةيامنلا اضاف ريابصلا

 لق نودلاف فرصتلا مداذكو كيلعلا دقع تقع هعلستر ذعةازو كال هيلع نمري-ع نم نعل

 ةزاحالاو رهملاك ىندعلا لوقو مسلاو فرصلا ىوساهوضو تافلملا ناهكو ةرحالاو رهملاك ضمقلا

 اذ كو ىيءالاب زعمنت لا عمهترامع صنوردلا فاكهيىموملاو ثوروملا اهوحن!دارأو ةزجالاو هءاوص
 لاقدب ىدوضو ثوروعو ل اعىتعو عل لدبو فام ناهضو ةرحاو رهك هضق ل. نيد لكى يلا
 دف نودلاو نامئالابهدسقتف ىهتنااهضبق لبق اهلكنوهدلاو نامثالا ف فرصتلاز اوج لصاحلاو

 ديفتساو ىوتغلا ةئداح ىهو زوال ضنقلا لمة اهوفو ةهلاناسعالا نم ثوروملاففرمعتلا نا
 قهضيق ل_.ةلوقنملا عب زاوجمدعنم عل الددو رهااكءوكو ثوروملا ءانثتسا نا اضن أ هنم
 نوددلاوأ نامثالا نم كلذ ناك اذا ام ىل» لم لب هقالطا ىلع سدلىف امس هلاك موضع ةرامع
 هضيبق لبق عسبملابلادنتسالاو للا ف عسببملا نبع مح ضور.ةلل نامل مسلاو فرصلا ىنثةسااتاو
 ضدقلا لق للا لام سأرو فرمعل ا ىل دي دحأ ىف فرصا نالو ربنلا فاك فرصلا ىفاذكو زودال
 نملك ض .ة ةدصل ا ىلءامهئاقمل طرتشد هنال امونفدقعلاذسفمف ضمق نعال نمدق اعتملاقارثفا ملمس
 لبق نءلا ف فرصتااز او ىف قرفالاذكو ىقأ.ساك قارس ةالا لبق للام سأرو فرمدلاىل د
 نمركيو امهاردب عابوأ تح رين اندلاو مه اردلاك الوأ نز وملاو ليكلاك نيعتب امن وكحب ناس هطق

 ريغنمولو (هيفةدانزلا مصوهلوق) اعاصرشع انئاركللاو رردوخآ اًثيشاهديذخأب نازاحةطنحلا
 ةلراةللالعع هنوكو عسدملا:اقيو اخلاق عئابلا لوبق طرشن هثراوو | ىرتملا نمد دعبوا ساحل ىف هسنج
 مطوة اشلا تتاموأ ملسو تدووأ دل اوتساوأ بتاكواريدوأ قتءاوأ ضمقلادعن عابولف ىرتشملا ق-ىف
 دقعلا ل تاوفارهنةدايزلا عدنالر لا ىرتثم !ساو أر يصعلارمضوأ لزغلا عمسواربلا ندطوأ معللا
 حيذو أ افيسدي حلا لعجوأ نهروارحأولام فال ردلا ىف لاق ممنال ا بتومد عباهرهمىدازولاذكو
 دعب معناها لوصالاة باو رربغىف نسحلاىو رو ىمتن|عفاسنملا ضهوةروصلاو مسالا مايةلةاشلا

 هتزاحابوأ ىرت ؛.اارعأب ناف ىبنجالا دا ازولو توملادعب رهملا قةدانزلا مم" ةراورلا هذه ىلعو عسبملا كاله

 تناكن ا مثةدايزلا هتمزل سفن لامىلا اهفاضاوأ ىرتشملا نع نع داز نمح ناكولو تلط: زل ناو همم

 دعب ىرتشملا مدنول ىي> ةمزالا نال ىلوأ ناكل ةدعلا لدي موزالابرمعول ور تالغالاو عجر ىرتشاارعأب

 رهنلا ف للاقرد نعل ضمقو عببملا كالهدعبولو (هنم طحنا عئاملل عصو هلوق) رك عنتما اذارمكدازام

 ءافتنسالاةءاربىلا هم قلطملا فاممنال مدنال هناةريخذلا ىف فالخ ضدعلادعي ضعبلا نع هئاربا ف

 تداتااوهواقلطم متنها ىلا فاضملاءاربالا نا ىسترسلارك ذو مص طاق اةءاربمأربأول ىتح

 اذاهعودر مدعىفو طاقساّءا ريوأ ربا اذاءاذااع عفادلا عوجر ىف فالخال هنا اذه نم فرعو قالطالل

 |ردقلا مولعمهنوكنُعلا نم.عتيدارأ (هنييعتدعب هلوق) ها قالدطالا عم فالخملا ناوءاف.ةساةءاربدأر با

 الاو



 هوه ( نكح مالذم ىلع)

 | دقو لكلا :داعاملا ى رتسمملا حل ةلب اكم عارم ليكن ام اعط ض :رقت_تاولو ضرقلاك سقلا

 فرصتتلاو ض.قلا مات نمام-منالنزولاو لكلا لبق همف فرمعتتل ازاح انمث ن اكول هنالاعيسم هوك
 || ىت- ماعطلا عسب نع مالسلا هيلع هيبنلاع رم ىأ(مرحهلوق) رهن ىلواهما# لم ةفزئاح هلءق نا ف
 فرصتلاو عامل كلذو طورمثملا ىلعدب زب ن | لة هنالوى رتشملا عاصو عئابلا عاص ناعاص همف ى رد

 (هلك اوهلوق) ريغصلا عماجلا ف حرمه هيو عيبلاداسفىلاةراسشا هبقو رهثلا ىف لاق مارحريغل الام

 اماوح ماعطلا نوكهل بك داعا لمق هلك أ ةمرح نم مزاد الو ةسصولاو ةمهلاكك للا ىلع نب فرصت لك ذك
 أ نمهررمأ امهكر تل حاهناالا هسغن كلم لك | هنالامارح لك أ هن اللاتي ال ل_.ك الد هضبق دقو هاك اول ىتح
 أ عيبلا دعب عئابلا هلاكولو هلوق) ريدقلا تف نعرح ضيقلا دعب هلك | اذا اد سافاعيب عبس لك اذكوليكلا
 ةرمضح لبكو لذ جايز ىرتشملا :مضحولو اقاغن اهي ىنةكرال هلق ليك-لانالع ملا دعب لكل ايدسق (حلا
 كتيب | خفلا نع رصاضر اق نك لف لوالا ليك مدعل ىفاثلا هلاتكحا ناو زل هليك لبق هعامق ءارعشف لجر
 0 ا | (هيىنتكيال لبق هلوق) ىليز هي قتكمال هيريضح ريخب عئاملا هلاكول نال هيدمق .(ىرتشملاةرضح هلوق)
 نع كيو دي | ايواعم راصعسملاتال (هبتك,هنا عضصلاوهلوق) ىلب زنيعاصريستعا هنالث يدار هال
 7 : مم ا ١ سلا باي هنيدنام ىلع نانقفصلا تعقجا اذاام ىلع لوم ثيدحم او مل تلا ىنعم ق قو دحاو ليك»
 00 كي ١ ناعاض هءف ىر < ىتح ماعطلا عسب نع مالسلاو ةالصلا هلع ىنأ | ىهن نم ٌرمام ثيدحتايدارأ ىليز

 ْ مسلا بر رمأواركل-ر نم هنلا لسملا ىرتشا جالا ل-ادلف ركى لسا نيةقفصلا عاستجاةروصو
0 

 كرب هلوق) هداز ىزعهسفنلةرمو هعئاسماةرمنعترم لدكلا ىلا جات لسلا بحاسص ناف ركللا ضيقب

 | هنعو ةفزاجناىف روصتتالذارطت هضوهلةدانزلانال لبق (حلاهليكي نا لبق عيبلاو لكالا هل ز وح
 هم دي

 ا 3 / ا اااذأو ىسبتن اعسملا لءةهلاك ناك نايلأق ثيح يهاب زلاهرك ذامةدوجالا نمودبادهلا حو رش ةبوجا

 هنا. م نا عيبلا لبق دجو ىذلا هلدك نم رك 1ىرت لاذع وق علا لءق عئابلا هلاك نادعب هفزاحمءارتشا
 ل إو ا 6 ريسغل د.ةم لل. هقالطا ىلع سدل (دودعملاو نوز وما هلّدمو هلود) انش ىرتشللةدان لا تناك

 أره نزولادعب ضسقلاراعيبراص هنالاينان نزولا ةداعاىلا باتصالف ىلماعتلابعمسلا ناك اذااما ىطاعتلا لك .٠
 | دعب امهف فرصتلازو<ف ريناندلاو مهاردلاريغباضي أ ديقمو ىوتفلا هلعو هصالخلا ىفوةمنقلا نع

 | نزولا نال ضسعبتلاهر ضب ام نو زوملا نمل كسلا نبا ىنثتساو حاضر الا نءر م نزولا لبق ضدقلا
 530 ع/ دو د || ةغن- أن ع ىورع وهو نوز وملاو ليكم لاك فنصلا| هلعج (دودعملاو هلوق) ردفصو هفذنمح

 - أ 0 و هعمب ز ود هنا ىرتالارد_ةب سدل هنالد عو فسوب ىأ لوقوهو عورذملاك هنا هنعو ىنركلا هراتخناو

 7 ار يل |هيقلعتامت نوزوملاو لكملاىواس براقتملادودعملا نا لوالا هجوو عورذملاك الضافتم هسنح
 ا ا ةدان زلادريرثك هدو فلا هنا ىلعازوج ىرتشا نم نا: دانزلا لاسة> ال عس..لاةلاهجو هو دانسفلا

 0 3 رولا اذهوابجو لءلدن ةلئامملا ىلع ىنءمهنالاب رلا فالذي هتصخنُهْلا نمهنع طقس صقن اهدحو ناو

 وهذ اىددعىرتشا هترامع صنو ىرخالاةياو راهنع لحلو حراسشلاك ىدنفاحرترمصتق | اهاعو

 أ هل لح الهنال ةفشح ىأنعىو رباعق نوزوملاكو انرلا لا سل هنالا .,تعىو ربام# عورذلاك
 ىرخالا دياو رلا ةياكح بلي زلا ند لقت هنا ىدنف اون ةمشاحىف تءأر مث ىبوتنا طورمشملا ىلع ةدادزلا |||

 هلوق)اددعهعبب زاوح مدعل توافتملا نءزارتحالا ىأبزلا م الك فراق لايدودعملادبقتو مامالا نع
 رذلا طرش هارتشا ناو عرذلا ىلا+ق ض.ةلادعب عو رذملاعسيبملا ف فرمدتلا مركال ىأ (عورذللاال

 اصقانوأ ادئازهدجو نا ناسعةنالو نءةدانزالن ى رتشلل هلك نوكمفرد قد سدلو هإفصو عرذلا نال
 رهنلاف لاقو ىنبعو ىأب زعرذب ىتح هف فرصتلا هل لحالف ىعسناوانمت عارذ لكل مس ملاذا اذه

 هسجكسمل فرصتلا محو هلوق) ىبهتن |هلاطقم نوكم صقنلا ريدقتن عسلاب و را.خماهلت شب ناصقنلا فو



 (نيحملا م نمهلالاءزجلا)
 اكتر رأ دم ِْص رقاوأ هب قدصتو اهو ول هنال عمل اندنق (لوقنمل عسبال هوق) اقافت اهضنق لبق هعبب

 هلق هنةيصولا هوص ىلع اوعجاو فو ىنال فالح مصالاو هو دتدنعز اح عئاسلارب-غن م هراعاو 1

 عم :لاقلعدو راةةغاوهو فسوب ىنأد دع حاكنلا مشت اعسسلامسفاذاو ثا ةمالاع و زتاماو

 .ةلاقالا ع نءزاحماهنال ضقتتنا همهو ولام فالك لوالا ضعتتندالو عئابلا نم عاب ولامهمالك معوةراحالا

 ليس وأن الف نم همه نابىرتشملارعأب ناك نافعئابلا فرمصت اماو ىرتشملا فرصت قاذه

 تافه هرمأ ريغب هعدوأو أ ,حأو ا وك لن رادلل لكبر ةيراسجلا طوب هرمأ لو

 غطا ىرتشملا امانا تافعدوملا هلعتساو هعدوأوأ تافدَي .هوو أهراعاولو عببلا عشا حسم انك

 دقعي كلم ضوعلكح اضنالا نعهفو ةينالا نع نءرم عببلا ممفءاش ناوءالؤه نمض و عبملا

 اذا ملخمال دب وانيع تناك اذ ةرحالاو عمت ملاكه مق فرصتلاز 0 الهب هيفدقعلا نمفنب
 ليلا لع داو حلا لدي رولا رصشلا لق زئاح هش فرصص:لاف هك الج مسن الاموانبعم ناك
 رملاو ةيانعلاو ىايزلا فال فلاخعانبعمناك اذاعلخالديو هلوقانخش لاق ىبتنادعمد نع عصلا

 ا لصالار هلا بحاصركذ دقو نيدعتلا نودب هل ةحجالو هضيق لبق علخا لدي عسب ةعصا مفر وكذا ناف

 اذكه نوك,ن اباوصلا نار هظ مثعلخ ا لديو رهملانب قرفرهظنالوانهام فال حاضالا نع
 ةعنصلا نمهي لصت ااميدس هناقدقنلاب وأ هس عيب انوصم ناك نالانبعم ناك اذا فرصلا لذبو

 تان قواته هيلع صناك ع :1 ناو ه.3 فرص لا مص» ال هنا ىلع د قعلا ىف نيعَدب اذهواحكرصا دع قمم

 لقهكالبب هخاسفت 0 الاةءلك ق دصتذئنمحو فرصلا
 لديوهباوص ملال ديو رهلاك ض.ق ال .هزث اح همف فرص ااودكال ري زسفشبالامو هلوق ذك هد

 هلوق نا عام ىضأر علا هكذ اكهضمق ل. يق هلدن عب زوال عيب لامنع حلصلا نال علذملا

 لك هلوكن ءاربخ سل ض وعب كإمدقع لك هلوقدعي ضقلا لدقهك" 0 راسل اضالا لف

 هرق فرصتا 1 زحل هلوق 5 وه رخل او دقع كإم هلود نءاهلق أع هغصودعب نان فصو ةلحال . حادقع

 دقعب كلم ضوعلك نمرهملاو حن اذكو هضيق ل قرهملاعبب زاوجنمدارلا سل (ةققت) انش
 عيبلا نامل د تتلو دل تسفتب ب قا اذقعلا اسف مدع ضلقلا لق الهبذقعل [زيسفنمال
 ةضق نا لمد كلهذ هضم .5 لءةرهملاتءاباذا ةجوزلا نا صاح او هضدق لق ع#سملا كالبس لطس

 تدعو هلاح لع قيبف حاك_:لااماو هتضبق نادعب وأ ةِجوزلا ضق لبق كإهءاوس عملا لطب ىرتشملا
 سملاو م اذكو هضمق لق عيباذا عملا فالخاهضمق ل. ةكإ هاذا ةمقلاوأ لما نم هلديهملءاف
 ضدقلا لش كإهءاوساقلطمز در ودمال ثيح ضدقلال. 5 الهيدقعلا مسفني دقيقا لول لكم

 ناالاز اصل عبسلا نمهنمردصام ىلعءانب ىناثلا ىرت لل هلمسو ل الا ىرتشملا هضيقو كل لول 2>-الوأ
 هكدا يدقعلا زمسغما دعب كلم ضوع لكم 0 11 نالعتريرقتلا اذهب وى طاعم) اراعيبرمدعت |

 دقعك لو الا دةعااوهىناثلا هح ولا ناك سفةيالوأ حاضإ الا نع ق مسام لّتالاهجولا فكه ضيق لبق
 دقعلادارراذكو هضيق لق عسيسملاعببةل لة سنلا, لالا ع-.ملاكورهملا لمس همم هلا حاكنلا
 كالهلادقعلا خاسفنا ار رغبل ولعمهنامفوقل هضءق : تح هارتشاامعبب نع ءىبنلا لماع قاضأ لؤالا
 ىلع سل لوقنملاالهلوق نم ضنصمل ا هركذام نا حا اضالاةرامعن نمديفةسالا ةبنا قب ضدقلا لمق

 (لوقنملا عمب عصاالىأ هلوق) لؤالاهجولا نم حاضنالا ىف هركذاسل ةءسنلاب وهلب هقالطا
 ةملال نرش ةرهو لا قىناثلابو بهاوملا قل والان حرص هنالطدو رقعلاداسف تومثلم ةععلا ىنذ

 ةيصو وأ ثراوأ ةمهبهكل هول هنالءارمشلايدمق (خاالبكم ىرتسش اولو هلو ) ىلي لا ف بهاوملا فام لُممو
 عاب ول ىّتح هنم يصل اوهو ىله اكل ىلا فرصتي عسنلا نم م قاطملاو ليكلا لبق هم فرصتلا هلزاح

 1 وكل وبألاق ليكللاةداعا ىلا فاثلاى رتشملا خل هضرق دعب ادساقءارتشاام



 هنا(نيسلد) ةلاح (ةنامحي ربعاو ةئيسنفلاب) ايش (ىرتشاولو) نتمىتحةحيارماهعم ل رك ىهواهئثطووااهشراذخاو ىتجا اهأقْموا

 ىوىلب زلاوةيادملا ف عقواذك (اهمثراذخأو هلوق) رمت الو أهرمأب (ىنحأ اهأةفوأ هلوق )انضشراشأ

 هلباقيف فالتالابادو هقمرادهنال (نيسىت-هلوق) قافتاشرالا ذأ, دينقتلاريدقلا معف نءرحملا
 هل سدل عمضو» لكى ماسمعت |متلارز اف نمعلا نءءزس ةر علا نال تددعت كلا ةطوو نعل |نهئش

 هباصأة اب وث ىرتشاولا ذه ىلعو هتنا لعن اهءلعهدرب ن | ىرتثمللف نيس لف ناسالاة كارم هعس نأ

 انانا1 نيب ىّيح ه_عشال هدطو ريش ريك ولو ناسب رغ نم ةحارع هعس ران قرحوارأذ ضرك

 هلوق) هداز زعفاقلاب ل.قوءافلاب ضرفلا ىناكلا ىف لاقرأف ضرف هياصأف هلوقو ىلدز ىنعملا نم
 ةقفم بانلا اًذهىف ةبمشلاو عملا هبسثهل ناك لجالا لجال نُهلا ىلعداربهنال (ىرتكللارنخ

 هلع دنعراخ اهل تدث.ف امهنت ىلع ةحيارم امه دحأ عابو لجال نيش ى :رخشاهناكراضف ةق.قحاب

 ىو الاب فالتالا هنممهفل فلتلاب ريعولو (مثا عس.ملاىرتشاافاتانافهلوق) ىجايز ةنانخناهذه لدع

 دازيف هفرب همفاغاو نول نمئشهلب اةيالف موقتم لاع سدل لحالا نال (ةنامو فلاب مزهلوق) رد

 هلق ممل ىرتذملا هكلوتساوأ كاهاذاو بناجلا اذلاعاق عملا ناكح اذارا.ذملا هإ تدمف هلجألنولا
 هلع (حا معلا ةعقد رب سو ىأ دنعو هلوقإ) ىليز هقيقح لجالا ةملاسملا مدع _:احارطنرامخلا

 تحمل ةديالاممه (اثح افانغهلو3) رهنلا فهل ث هولا فدو ىنأ نءولاسقف هنعةياو ر جاد لا
 هلع لبق عسبملا ضعن ىف هفرصتو كلذكع ئابلان وكب ارورغمانومغم ىرتشملا نوكناكو نيموقتملا موقت
 ه>رسشو رب ونت هرأ لا هت ناك ولو باوصلا ىلع نما لكن عجربو هفلت ام لْمدريف عنامريغنيغلاب

 لقتش لهوةلافكلا نم هابشالا قاكاضيأ ل الد ارو رغب ىرت-ثماءدربو (ريرغتلا ك<در اهل هلوق)
 نعانمدقولاقهغااامرب وذتلا فنصم نءردلا و لقتاب ال هنابىمدقملا ىتأ ثراولاىلارب رغتلاندرلا

 ىرتشال ناك اذاام ىلع لله ناالا لمأت همفو ىهتنار ورغلا ىنتنا نامعلاب فرع امنءاع ىتمهنا هيناتا

 دسف هلوق) نوما ل كف فإ (هيلع ماقو# هلوق) ىلوم اوهو (ىرتشملالع لو هلوق) ميقلا ةفرعمب ةريخخ

 ررقتل هنك-ادقعلا ادى ناكناو داغلا نال (ريخ ساخنا ىف مول وهلوق) ره نُلاةلاهجم(عبلا

 دقعني مقرلاةفرعمل بق هرب علا درء وتو داقعلا اذهنانيساذهو سلجاءاضقنان رزقت اماو

 رهاظ ناىئش وداسفلا ةيضرعهل مت هناد# نعىوراملاوالخ 3 ااوهو ةعصلا ةءمضرعهلاذساف

 مم اضرلا نال سلجم ا ىف لعل دعب رضءاماولاقرعلا رعرماهمدعو هرم اسم ةموسىف فالارثا

 ردح نوبدلا ل_جاوام_ييف طل اوةداب زلاو ضيقلا لق نلاو عسبملا ف رصتلا ف لسصف)#
 وهو لوالا ىرتثملادقن ىار م نءلادقن ىلعامهفقوتل مزلالوذغن لق مل (حاراقعلا عب مص هلوق)

 نمل ادن ىلعاما ىنعي طمحملا اكن وهرملاعبنك ميصعلا ىفىناثلا فقونمدقنس ل نافانخش ىفاذلاعئاسبلا
 هلعف ذا ضقنلا لعب فرعهت لكاذكو عسبملا لاطبا هل ن اكمدةنمل نافل قحلانالعئالااضر وأ

 ذفنت و مسغلا لمتحتامالاض.أةراقكلا ه:هو رصلا ىفاكم دعب وأ ضيقلا لدق عئاسبلا نةاريغن ىرتشملا
 عب زو اكو دال.تسالاو ريب داو قتعلاك هل.ةبالامفالنم هلارطت نْلا ض.ة«ملام عاملا قحف
 عناساا نم هرحاءاوساةلطمز وال ض تلا لبد راحالا نال عسبلابدبق هتبهاذكف هضرق ىل.ةراقعلا

 دوةعملان ال اعاجاز والاه مصالا ناركذو هتراحازاوج ىفافالّحخار ملا ف ىحوة ناسخ ىف كءريغوأ

 تيرغشا اذا ماللاوةالصااهللءهلوقل (ضيقلا لق راقعلا عيب مصنال هلوق) رهنلاو رحبلا اذكو

 نآك؛ ملاذاامه فال-#اواردانالاهضروه:.الكلذو ض.ةلالمق كالفايدقعلا اسف: ار رغب لولعم

 5 8 ا 4-3 زود الواعت باعننال هنع قد رفثلا

 ضل ليقراقعل عم ملال يبد اشلاو

 رك هاش ناو هدرءاشن |(ىرتسملاريعت) .. (نيكسمالتم ىلع) .كلذ ىرتشملاماعف ةثيسن ءارتشا
 تتش لل لل للا: ااا": أ | ز1]ز1|1|1 1

 - . ير ا يس ل ص 1 زوال عضاوملاه ذه ية لامرلا هلع باغت نا نمؤدال عضوم ىفوأ اولع ناكوأ بان لا فاكر م طش ىلع

 ىرتشملا(فات ان اف) ن غلا لكدهذخ
 كلذب (معف زاملاتةلثسلاو عمل
 ئثن عج ريالو (ةئاموفلأب مزل)
 لوالج رهالون اىا (ةيلوتلااذكو)
 ىرتسثملا لع مث ةثيسن نول نا نيب
 ءاشن ا نملا لكك هلءو ءاسث ناهّدر
 الول اح لأب همزل م-عمتهفلتاناو

 فأدنعو ئذ عئاسلا ىلع عج رب

 لكدرتس» و نيعلا ةعذ درب هنا فسوت
 لاحنم: ىلا موقب لقوا

 لضفي ىرتشملا عج ريف لجو منكي و
 ىتلبأ ارفعج ىلا ىوتف + لعوامهندنام
 قاطو رشم لحالا ناك اذااذ هو
 هنكل هيفاطو مم نك ناودقعلا
 سس مسرلاوهأك فراعتم موسرع

 ل.ةل+ نمل اناولا الن اراغقلا
 مثعوسا| لكى امهم هدو ىرتشملا
 ديال ل.ةف ةحارمهعاب ىرتشملانا

 هعش هنأ ىلعر وهي اوهناسب نو

 طبملاب- اص لاق نايبالب ةحيارم
 طورششملا ل حالا ىفرا.لاركو با ىف
 راصفاثيش ىرتشا نم هاو ر هذه

 ىلع هّدربنأ هل اشحافانعغانومغم
 وبأىداقلالاقو نيغلا كس عئاسلا
 انباهعأ نعناّساو رهف ىسناا ىلع

 مالسالاردص ناكودرلاذياورب ىتفد و
 لاقنا عئاسلا نأ, ىتسفي رسلاوبأ
 ىاتملاةوأ اذكى اتم ةهذ ىرتشلل

 كلذ ىلءءانن ىرتثافاذكىواسإ

 ناور رغتلا عد رلاهل هقالخ رهظف

 مهضعاو درا 4 سياف الذ لق

 هنا ميعتلاو لاح لكب هم نوتغيال

 هنودنو رب رغتلادح واذادرلاب ىتفي
 ماقامباثيشالجرىلو نمو هن ىتفن ال
 ماقن د ةيلوت هنم عارول ىأ( هيلع
 هءلعماقمك ىرتشا العلو ) هلع

 خام ىرتشا(معولر) عملا (دسف
 ناىرتشملا(ريخساحملاف) نْذلا
 دعب لعناو هدرءا ناو هكسما|ءاش

 رفزود# لاقو (هض.ق لق راقعلاعب مصلصف) دقعديدعمتالا



 نا نموعأر اتت ل عاف عفب ناك ام بنسعتلاو لع اف لهفالب ىأة ب واسع»ةف ”اءناكامسنعتلا :

 (نيعملا نم نمىفانلاءزم 0 8

 قحى امدعري هاف هقح نوولخمالمدب ىفامو هكامدعلا نال مدعل اةبمش ف هرمصملاوأن معلا كلم ١

 هعس هن اكو لوألا لصفلا ىفةرمشعن ىلولل ارتشادسعلا| ناكراصف لالا *ارمثل رامتعالا مف ةحرملا
 نم كلم نع هحو رخل قدبعلاوىف وملاعب رثاد هملعدئازلا نالرماغال ل مالا نءلاريتع مف ىناملا ىف ىلو ال

 (نوذألاكبتاكملاو هلوق) يايزاحراغريتعبالف هكلم ىلع ابقي لوتالا نعل ىلع دارام نوكمف هل ناك

 كلذكنضوافتادحأو نحو زلادحأو عورفلاو لوصالاكه ل هنداسبم ل.ةنالن هلك لب ةموتلادو وأ
 (وهو هلوق) ةمهتل |لاوزلر هنو رحب اقافتا ىنعب ( زاحنمب ولو هلوق ) بتاكل او د.ءلاا دعاسجف ءافلامنو |
 لولا لا بر إف صتو نامهردوهوحب را فصننال (فصنو رش ىتئابهلوق) ةريثع لاملاىأ
 براضملااهعفداهنمةرمشع هكلم نع ةحزا فصنو رشءانا قت نعل نع طعفذ هكلم نع رذع
 نعج رخام مف نُلاهنا محب لاما برهيلا عفدىذلا نمبراضملابيصت فصنو نامهردوهعانملا
 ناكول هنالاعثانبراضملا نوكيدبق ىجاب زارع ب اربق فصنورشعانثا ولا | ذه لمص دة ىف هككام
 هنأ نمربنلا ورك ذام قرفلاو هغصن حبار هفصن. هارتشا فلأ, اددع لاملابر نم ىرتشانأب ان رثثم
 لاملا بر نهر ةسم ةريثعب هارتشا|ماعث ابر اضملان اك اذااعذ ىنعب انه براضملا ةصح نومامنا
 ةيراضملاف ىلءزلا مزح اذهاف مب ررهطظي للاملا بر نمايرتثمناكاذاو لاملابرل هعس مي رااروهظل
 رهط مللامل ابر نمايرتثم ناك اذاو هلوق ىنعمو رب لاملابر ىرتشاام ىلةمكارم هعسب برا.ملا نأ
 لاما بر لكح نراضل ا نملا لا برعس حب رلانملصحامنال ب ربراضالرهظ. ل ىأ جر
 رهنلا ةرامع ىف فرصت ثدح مهضعمل عقوام :ريرقتلا اذهب و هنم لمتلادوجو مدعل براضلل «-:ماثال

 قهقيقحتو كلذدعب هلوق متالءال هسكع اذ كحو هإوق نا ههجوواضب أ لاخر دلا ىفاذكو لذ هجو ىلع
 دعو هلوق) ءانركذاك اهسكعو ةلئسملانيب قرغلا قي رصربلا مالكن ا ةمءالملا مدعهجوورينلا
 ناكناو فرصتلاودملاكإهدقعل | اً رب امهثمدحاو لكدمفتس انلقهلاعهلام عسب هنال ) ْز ومال ارذز

 بتاكملا نا ىرتالا قرا كلمة افا عسسلازاوج نم مزلءالو هتدافالا م” ناكف ةمقرلا كلم دست سال
 مدعلا ةبش همفاذه عم هنكلانبعكل الة رئافلا عمتي هيلا ن اراعف ةمقرلا كإمديغت الو هتافرصت زوق
 ىلب زي رلافصن قىنامدعىفاثلا عببلاريستعافهجو نملوالاعسدلا ىهنعلبكو. براضملانال
 (منا نايالبهلوق) ىوج بيعتلاو بيرعتلا ف ىقافتاةحارملايدقتلان ارهاظلا (مما حباربو هلوق)
 ااسهارتشا هنانامبالب مارب هناءانعمو عضملا عفانماذكو نعل نم هلداتدالوهو فصو تافلا نال

 ناك ةحارملا ىفةنامخابوأ سنعلاب ىضرول هنا همالك ل دو بجاوف بنعلا سفن ناسمبامانملا نماذكب
 هدجوف ايش ىرغش ااذا هناحلا بيعلابىضرول هلوق ىنعمو فلا نعر هن هيمذخأ ام ىلع ةحصارم هعسب نا هل
 اييعمهيدجوف لس هنا ىلع اذ كج هني رتشا ىفا لوقي ناهمزابال ةحبا رم هعمب د ارأق هينعد ىضر وانعم
 هناناسبىأ ن املا همزابهّدر ردعت دنع هناصقنب عجرن أبدي ص ري اولهناىلا ريش هياض راايدسقتلاو

 دعم د :عواريثك وأ اريس بنعلا ناصقت ناكاذا الماش (بيعتلايهلوق) ببعلا ناصقنن عجر
 عنصوأ (ةيوامم«ةف اهفوق) ركن اسال ةحارم هعساله يف سانلانباغبالاردق هصقن نا هنا
 حفلا ىفو ذسخأت هب ودوجأوهو ثدللاوبأ لاق (ملاناسبب همزلرفزو فسوب ىأدنعو هلوق) ردعسمملا
 فلا فسو ىنأدنعو حراشلال وق لاقي ناقد ىوتفلا هلعو راتخلاىفو ره نس>أ اذهرامشخاو
 ناسيعتلاو بنعتلا سد ق رفلا (بييعتلا هلوق) هنعةراوردّرحمهناىذتقءامجرهتلاو ىلدزل |ىقامل

 ىفرملالعف نالع.بملا لعفب ناكولام بيدعتلا نم ىئتس نكججل .ريضوأ ىرتشم اوه لعافلان وك
 ناس حبارو هلوق بقعه نم ةظفلهركذ نم ىننعلا حرش ىف عقوامن | تريلا اذ بور ده هسفن

 ١ اذ هىلاهريغوأ هسفن لعفي ناكءاوس هلوق نمدعن هرك ذام هيلع ل ديو هفذح نيعتبف هل لحال بدسعتلاب |

 راثا



 5 (نيكسمالثمىلع)
 | هيغل سوا نانذانشدلا رج ىراسشرلاوع ورقلل ةءلوتلاو ةحار مارك ذو ةمواسم

 2 لّوالا علا ىل_ عديم هنال ةملوت سال ةملوتاا طخ رلول هنا ماماللو فاصصوال ارث. ىناكريكي

 04 زمر :الف توافت رلاناكن او هحبارم دش طلو ةحار 1اقو طخلا نمءتف فرصتلا

 5 وح طققسو ىمدملان لا عيمتج ةمزلورلا عم :ءامدي ثدحوأ دربنا لبو عسببملاك|هواو ري تلا, لوقا

 |طرشلاو هن قرلار ا 3 نمئن هلل اراب تعستال د لران ةغن ىأدنع

 ا 1 نمهلباقي كال ديال 5 رخل نعت تأ اهلاءزمما ىرتشلل هرف قدك نال سعلار اح فالذع

 هور كا مالا لطفا نقلا هد ا نانا جربو عمل ةهق دري ىرتشيملا نادم ن نعون# ولا

 هيلو عشر تدور اديس داغر ناكلم كيس يف فورد لدن لمو تلاغلا فما لأ ماقمةهقلاةماقا
 ا 7 أاريص : عجرول هنال بيعلا ناصقزب عسجريالوخ 1بيعدنع هيث د متابع عسسملاهىلوملادجوولو ةيلوتلا

 6 50 تكي

 0 هير /" || ةدحاوب ةطوقنملاءاغلاب ( رطفهلوق ) اب ز هلم نوكد نا ةملوتلا ةيضقو لالا نم صقنأ ىناثلا نع ل. تاز ا مج اءاقلاب (رطف هلوق) لب ز هلم نوك ناةملوتلا الا رم صقنأ ىناثلاَن علا
 لوقلا نمر رييختلا نمها راوىناثلامامالا لونقلزمر طحلا نمءاظلاو لوالا مامالا لوقلزمر لمصفتلا نم
 ل 08-3 / نإ نُملا ضعب ناكنافاددش هنع ا مب زادق 06 ' رلك هنءحرطهلوق) ثلاثلامامالا

 0 0 ا ا 86 ١ ط> نوددةعلابضعبلا طح قاف ال ىرتش|م ىلع ةحيارم هعاب ع نما لكن اكناد حب رلاك هحرط

 "اور اب فلج | تارغا اة أدنءاذه هلوق) طبل نعرح ةيماك ًادتصاكملعراصف نالب اعيب نوكمالعل

 : 0 ربت رب || سأربجم لا طخملاذاامهث امهلاوالخ هدنع هلق لصح ب رلكح رط ىف هيمجاصو مامالا نيب فالذلا
 ل ا اذاام لعامل اهالخل املا سأرب ع ىلا طاحأ ذاءدنعالصأ ةصرملاز اوج مدع فالذملا اذكو يلاسملا
 ل د 3 01 اان الاذى ةيارت سارت اجر راع الا نا رتشملا نس لاختي
 9 7 أدعي هيدك أمي هنال هذيان نام اًةلادقعلاب م مب رالودح ةرشنا مامزلل قافتالابحرطلا همزاب .الوال مأ مي رلا

 20 5 ١" دا لاعبي ةقيقحتاك ةييشلاوهنععرلالوزيف هدرف بيع لعرو غلا اب طوّتسلا فريش ىلع ناك اه

 2 20 00 1 فدرو ا ةريشعنأ وو هسه ىرتشاهن ”اكريصمف ةطم .طخما ةرمسُمأ ههاارذخأ اعف حا اراازحتملاذهو اطاشحا

 0 7 0 ْ قنوأ مامالاهلاقامو رنا ف لاق ريغ لص-ديكأت 1!نالثلاثل |للختاذاام فالخة سن رطنف

 تاو ف هير 2 ' ىقاثلانآل (حاامهدنعو هلوق) .مامالابهذعل ا دجأ مامالا نا ةم !المنرعثلا فرك ذو قذرأ» الاقامو

 3و باهي ا "أ اذا هترود هلو3) رهن ثلاث للختاذا[ هيلع ةحار ااعاش . روحت هليقاسع ماكحالا تا

 0 ل 00 أ اذ دو كلذكرسلو لثملا نءزارتحالل هنا مهوناعر بولا اى ناليلوأ ناكلائيشب هلديأول (ايون ىرتشا
 2 2 م 8 نور . لوقنملا ع- بيدا هع . زاو- هسلعتترتمل هضد هد كا (هضشو هلوق) اذئمناكرلا ذكور ملا ىقىلاق

 كرت 0 : ْ نيل ا (اضباقتو هلوق زوال هضمق لبق

 1 ى/ ا | 010 (مارتشاهلوق) مّدقتاكرئاحريغدقنلا لق لقالادع اهامءارعش نآلزحبل
 : م نك وتيم | ا وأ يصوب ناكولاكهسنجريغب واف ل والان علا سن<ىناثلا*ارمثلا ناك اذااذه (ةسمذ ةحارم عبدي
 مخ حط يشرت# | خابااتااذامفاللع (هنمدعانمةرشع اننا لوق) رتةرشع لع ارو [ضرعوأ باد
 2 ٠ ثول و// تنكلوةسفنسنأالا (الصأ ةحارم هعس ال هلوق) انعم قات ا مب ارناف ىفام هلا عام ااريغنملوالا

 قع ا تدر هدد طبخت هلوذ) رهن ةرشعل اذه ىلعاذك حم ري هعيبأ انأو ةرمشعل هند , رتشأ مريع هنق تح رق هتعن

 فد[ هعبتو دبش اردصلاك هيدمقب لاش ملا ضعب و مامالا ن ءريغصلا عما ا ىق دهر دق اذك (هةيقرب ْ

 عام ال 2 نك:ملاذا هنال هركذ قو هيانعلا قلاقالصأ نيدل ارك ذل مذئالا سجتو فضلا

 امنا اءاماو ىلوأ همدع عه ندلا عمز ملاذا ممالءاوس ةحارملاىلارظنلاب همدعو نيدل اررذناق.قتلاو

 ناوي ور ودم لاسم ينقع بالا رقع ل تانلاوةدئاو لذ همد.عودقعلاة عملا

 دو-وأىلو أنيدلا مدع ع ةحمارم هعسر نا نيدلا عمنو حال ناك اذا هنالاقافتا عقو دسجل | ىلع نسدلا طارتشا

 ,ندافالا هك ناكناوامبتنب ىرحىذلادقعلان ال (سكعلا اذكوهلوق ) عاسجالاب هيف ىلو اكل



 (نيدملا مف نم ىفاةلاءزحلا) هو

 أ لاقف نيريعبعاتباركمانأ نان مدر وام ةنسلا نماهلملد(حلاةيلوت ىعماساو هلوق) ىهتن ا رلابايفهنم
 ليهسسلا رك ذور غلا ىف لاقى زالف نءريغباما ل اقف ريغ كل وهلاقفامهدحأ ىنلو مالسلا هيلعهل
 هسفنب هنر هه نوكسحبت] هذاءذمأ ه.لع فن أر كمارأ ناعم نمل ادال هل ةيولاتا هنا لسعل |لهأ ض»:نعأ
 اذك(خملاتاليكتلاكهلوقز سهلا - أخ ىلع نوكت ناو ىلاعت هللاىلاةرعشلا لاكتسا ىفهنم ةيغرهلاموأ
 هعاباذاالاوردق فرعي ملابلثم نكمل ذاهنال (ةيلوتلاو ةحارملا تال هلوق) ره نراقتلاىددعلا)
 هنيوأ هتعقرششعب و هر هعابولو ةلاهلءافتنال ازو صنف مولعم مب رددابزب هيوأ هكلع نملدبلاكلذنأ

 ناكنارمثعي و ههعانف اس ثمل ديلا ناكو لو لوه لا لددلا كلذ ةجد ضعببو كل ذي هعاب هنالزو حال
 (ةحيارملابعئاملل ىا هلوق) ىليز د سفالاور امخلا هلو زاح ساحل ىف لع نافالاو مص نُعلا هاج لعب ىرتشملا أ ميو 7 اجه نيت تيت

 هتعقفوأ عبمملا فديزباملكمطباض(حلا ضب نا هلوة)انذيش اتا هوحوراصقلاةرحأ مضل كلذيهديسقت| نب در
 ةقفنو ةامامخاو لسغلا ةرسأ اذك (راصقل ةرحأ هلوقإ) رد مضلاب راحل ارداعهريغو ىنبعلادةءاوررد مذ 6 تاز ا 00
 ةرحأو راجثالاو عرزلا سو مو ركلا مسكوةانقلاو راهنالا ىركو رثنلا ىطوامدمطتو رادلا صمصخت 00 ا 5 0
 الامهماءطو ق.قرال بالا نةوؤلؤلل ابقنواداوأ بشخلاذاسختاو ه-ضسو ناوحلا بذ ساو نزلا | نإ و 0 ا
 اهيحاصوأ ةعلسلا ناكم ىلع لا دلاوهراسعملاو لآلدلاالةباو رلارهاظ ىقراسعمل اةرحأوافرمس ناك امأ 2 0 0
 ذو داعامردقي طقسأن يك ارنمءيثهيلعداعنافباودلافلعمذن وةعلسالبحاصملاوهلالدلاوأأ فخرو عدو ب ةدمرب
 ةراعان عوطت ىأرهنةرامابوأ اهب ع وطتمعوطتولاذكو اشيش مضنال هسفتي لاعفالاهذه لعفولودازام | رن, 1 5 0
 !اءاطا اسكت (زارطلاو هلوق) رر دهن غسصن ام .رسكلابوردصم تفلاروه (خيصلاو هلوق) لمعللةءادأ جا" نحت 0
 هيلعبجاو هنا عماذكحب ىلع ماقلوديو هلوق بوجو مدع ىضنتقب مضي ناهلوءلوق نم هلام لعأ 0 م هفطعنال فانثتسالا ىلع عفرلاءلوقيأ رقي ناباوصلان أب ىلشلا همقعت (حلالوقي ناو هلوق) ىنعأ| خب م نس ليدانملا فاراطأ ىفل مناك ةرطهإ تجرخاذاسوثلا تلتف نم(لّتفلاو هلوق) نرغملانعرم بولا || تندر 4 7
 عمو ذك. ىلع ماق لوقب نام مصد الةروص ةحارملا ل ءاسم ىف دجوب له تاق ناف بذكلا نعزا ارتحل وى ا كاني علإ

 مثنُم نمرثك أب هقر ئاعاتم ىرتش اذا هنا حاتفملا نعىوجناهمسلا لان تلق ةححارملا عسب مم كلذ
 نكلو هذ ةصخرال ذك كلذ نافاذك, ىل_عماق لوقب نازوصال هنا عمزئاحوهف هقر ىلع ةحيارم هعاب
 اذكو هصنامركذ فلا نع رجلا ىفو ىبهتنا طو ملا ىفاذك كلذ ىلع ةحارم هعببأ انأف ذك هتقر لوق»
 ٌتمحدي زأوأ هىارتشااملاقتف اوم هقرام ناك ءاوساذك هكر لون هناق هقرب هءابو انش بوثلا ىلع مدر اذا

 راطبسلاو ضارلاو بييطلاةرحأ ضئالاذكو (ىعارلاةرحأ مذ. الوهلوق) ىبتنامقرلا فاقداصن اك 0 اور دو
 رهنهعضت ةداعلا ترحاذاالا ملاغلا نم ىبراعلا ذوب اموةيانملا فءادغلاو ناتخلاةرجأو قب الا لعجو نإ ل 7
 تضاترادقو ةضو رهةئانو ضو رموهفاضانر و ةضاير هضورارهمللاتضر نموه ضن اراوملوقو| 5 ِ 0
 ةدانزلا تودثو نيعلا ىقةدانزلا مدع قءاوسدح ىلع طفحلا تدب و نزخن اوالاو ف ,رعأل هن اكو مضت ن زخم ن 4 5 ةرحأ نارمدق (ظفحما تيمءاركمضبالو هلوق) ىرهوجملا حام نوانذهش ةغلابلل ددش هتضور كلذكو 0 18

 فرعلا مدعب للعب ناىلوالات بدسرعملا نافل دلعتلا اذه ىفام ىنذكالو هواك ذوه هسفن ىف نعم ملعتلا ف | 0 0 1
 اماةناءحار وهطو (مماعئالا ناخن افدوق) مضرهاظ فرعة من اكو تح طوسلملانعرهنلا ف اك يلي 0 0

 أ سنعلا ىو ءدك (هءاسعم قم او لوكس الو ة:دب روصتءالف ةنامخلا هملع ىعدب متةنامالاب عئامالهرارقال ضقانتمةنابخلا ىوعد هنألرارق الادالا تنثتال لمقو نيعلا نعدلو كحنبو أ ةنيبلابوأ عئابلاارقابأ| نة نم ىنيي ال بم ع

 لوألا نعل ىلعءانب ةيلوتلاو ةعمارملا عبس نال (امبمف طخ فسو ىنأدنعو هلوق) فلا نعرهت طخماو
 سأر نهردقلاءالذ طع ةحارملا فو ريغال نعل نمةنايخاردق طع ةيلوتلا ف هناريغتر و رض طه
 رد ىلعو لاملا سأر ىلع مسقني ىأ بلد زامهمل د مسقنب ب رلا نال هبا اضرأ حب راانم طعولاملا
 ْ هعابولاكىعملاردقع ىف مولعم نب امهر ات ادادقعارش ابامهنال ( اف رياك ده دنعو هلوذ) ةيامخحا

 1 ةمواسم



 هاب 3 (نكسع مالم ىلع)

 | حاكتلاادعامدو ىرغصلا ىفوزئاح ىرتشملا عملكوملا مسفواعاجاءارشلاب لدكولاةلاقانوحتالؤ:سفسوبأ
 | متاس.لامزعاذا الااهؤطو حامل لحال ءارسلا ىرتشملا 1 افةما عاباهريغو ةيئاخلا فام هيلع عرفتو مق |
 رب مسفلا مب مزعلا عمدنال ةموصخملا هلت ىلع

 0111 11 تارا ةبارتلابا) ب 16
 2 ف

 كلذكسدلو مصبال لون عئابلا نم عسمنملا عسب نا كاردتسالا ىذتقم (عئابلاريغىلا نكل هلوق)
 فالّخالا نا نمءانمّدق ام لل دمدلاقاالاءمب نوك,وزاحلؤالا هن: عئاملا ن معمل |ىرتشملا ءارول ىتح
 (دقعلاة قياس يذتقي كلذ لكو هلوق) عسبلا ظفلب نكن ملاذا اميديةماعس وأ اضسف ةيلاقالا نوك ىف
 نمدرغملاةلْزنعةملوتلا نمةلاقالا ن الاقي نان كجم وةيلوتلا ىلعةلاقالا مدق:هجو حراشلانيسول

 ىههلوق) هريغوأ عئاملا عماهنوكنممعأ هتاف ةملوتلا فالخ عاملا عمنوكتتاناةلاقالا نال بكرملا ||
 دي_قعلاب هكلمام لعن امه ىر ودقلا ىنعن مهضعب لود نم نسحأ فير عتلا اذه (مما باس ني عسب
 عاضول ىتحدقعل ار هكلمام لل قنب نا همف طرتش ال هنالّةدابز ريغ نموأ حيرقداب .ز عملوالا نعل لالا
 ىلقن هبف نكس, لن او نوذام ىلع ةحبارم هعس نا هلزاحهدجو مث هده نعحو بصاغلا دنع يوصخملا

 ىلع ةمارمهعس ناهلزاحهدجو متهَنِعَذ نوكو بماغلا دنع بوصغملاعاضول تح دنقعلاب هكلمام
 نأب ب احيو هقدقعال روصغلل بصاغلا كَ نالىجلي زد علا, هكلمام ىلقن هبف نكمل ناو نمحام

 ردقبال حا دّقع كلذداعةعقلا,بصاغلا ىلع ىذاقلا ىضقاذاوءابتناوأ هادتبا نوك,نا نم معأ دقعلا
 ىرود لا ىلع جاب زلاهدروأ ام تلق نافر هن: بصاغلا نم هقانا نمهدوعدعن هذحتأو ةعقلا در ىلع كالا
 ىأ نسحأ فيرعتلا اذ هو هلوق نيه شيش لاق اذهل علا ريمعتلا ثبح نمفدصملا ىلءاضدأ دراو
 ىلع ضارتعالا ن اكن علام ريمعتلا ثمح نماضن.أ ف نصملا ىل_عضارتعالاوالاوراسصتختالا ثيح نم
 لدنلا نلايدارأ هنأب فنصملان ءباومملا نكع تلق ىببتن ادقعلا ظفلب ريبعتلا ثيح نم ىرودقلا

 هر ماقامن ع ايدارملا لاق ثدح هترك ذام قيطب فنصملا نعباحأر غلا ىف هترارهث بوصخملا ف ةمهقلا مف
 دربو نوصغملاهمق لح دف ةداعال ةقيقحما كرت باء نم نوكسف ةءلاغلا ةداسعلا هنو كحل هر هنعربدو
 هنآ عمم وقتلا ىفاةداص ناك اذاةمهقلا ىلع ةىارملا هل تموق اذا ةسصووأ ثتراوأ ة.ببوككماماضأ

 همّوقو اعف ىرتشاولامفالخم اذك هتهق لوقب نا ىتش ولوقي ف يكرأ لورحبلا لاق دقعالو نعال
 ث.حريناندي مهازد ىرتشا نماض» أ دربو لصالاوهو لالا نْعلادوجول ةمقلا ىلع ةحارملازو لال ثدح
 قدص عم هيلع يارب نا هلزوحال ٌتدح ةئدسن نم ايش ىرتئاولامدرباذكو ةحبارم مهاردلا عسبز وحال

 اقلطمانمت هلباقم نوكوأ عيمم مزلتسس علا نأب فرصلاةلّمسمنعربنلا ق باحأو ام-ماع في رعتلا
 نأب ةثسنلا هم نعو هيلع فد رعتلا قدصن لف نيعتبال فرصلا ل ديو نيعتم عمم هكلمامن اد يفي
 بءجاو ىأ ىناشلا نءورهملا ىف هلوقو ىسهتن !لوأنع هناامهدحأ ف قدصت ملف نيش لداقم نعل

 سكع ىلع درءام ىاثلاءدارملا سدلف فد رعتلادرط ىلعامهدر وأ ني ذالا نم-عرفلا نهىفاثلا عرفلا نع

 ةعقلان اعف هل ءسماما فب رعتلادرط ىلع ناتدراو ةئيسنلاو فرمملا هل سمن ا لصاسحملاو فيرعتلا|
 نشش لباقمن علان باول ىفهلوقو ىدنفأ حونهرك ذاكفي رعتلا سكع ىلعدراوذ بوصخم ا ىفأ
 دارملا لب تايلثملا فلثملا من امهيدارملا سيل لدسلاينعلا لي وأت نه ى.سامنا ملعاو لجالاو عسبملا دن
 هلز وال ثدح هلثع هيلع ىضقو بصاغلا هدسغاذا ىلا دربالثل ءانرك ذاك تاسقلا ىف ةمقلا صوص
 انذش هنعناحأر ردلاةرا.ع ىلعاذهدر وأ ثدح ةملالمنر مثلا ىف اموابر هنوكتل هنمديزأ : ةحارم هعبب
 ىأ.-امواحرش همهح رصن ةنب رقلاو ىعقلا ىلعةسعقاو هكلمامرردلا ىف هلوق نمامنال دربال هنأ ْ

 سي سس سس سس
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 11 ةريغب

 ْظ اى ىفاءسراصصا ذو عسسلاوهو هلم ىلع لمص رذعتاذاو ءاضتقع لهدف قرثع ىناقا مهللا لاق

 فالذ وبال والا ن ملا نمرثك انالد امنت ناد (اذهسفاهاءجرذعتاذاالا هلوق) ىلي زهيلعامهتيالو مدعلا
 لطمتف لوالا هلا نم 1 ا'ضقلا لق ناكن ابدعت ناالا عمم ضل ادعن ةعبسملا تدلوواه_سنج
 حرش ىفاذك (خاة مه ناكول علا نادلوق) انضشاردداعساوكهدئاف ىا (هندنافو هلوق) رحب
 ةلدسملا دب تاوصلاوةكاكر ا نم ملاك ةقامكيلع_هذيالو اهنمعب ىجلب زلاةرامع ىهورردلا

 مثلا هل بوهوملاهعاب تح هضوعب لو هضمقو اًمدش لحرب هوو لاق ثءح ةرهوجا ىف عقوأك ةسملا

 هداز ىزع ةك اك ا كإ: نعءلاخ عو> راب هاولل سدلو هلوق ناقهنتم عضو رردلا باص ٍباصأ

 لع ممنو هلوق) هل امىلا ارظنه_.طع عملا مسا قلطأ هنا نم عنامالذا بب ومتاة2-امآللوقأو

 هن 7 :
 . هلى ثنو

 تلا . 0 اللا خل

 ريتابذلا ىلع تح رالاال ءايعا صو ع هارو ملا عفدف ريب اندةرشع ناكولىتح (ل والاَنعلا داكار 2-2 2 فاير, الن كرار
 الب انت ميد كف مهاردب اد ةعولو تنم فول ةراحالا ىف اذ كو ب..هلايدرولاذكو عف ءاعالربناندلانعجر وعل نج“ هال هرب بهرزإ

 درب مسغلاو اضسق مامالادزع ةلاقالا تناك ال هءال (لوالان علا همزلو هلوق) ملاعب دشاكلاوو
 : 0 1 0 ا 3 نإ ٠ لقإلاب ىلعءال (زنكال ىلع فطءهلوق) ىجابزالطابل الان علا فالح طارتشان اكد قعلا ه.لءدرنامنيع ىلع

 |ةدانزلا طرش ىفاهنا نما رق قأ_-الرطت هيف (اقافتافلا تعحهلوذ) اندهس ىنعملا داسفغل بمقت دادي ا / 0

 5 0 : 3 8 3 ءازاطوطخلاو هلوق) هطخانذهش ةضس ىفهلدو>والاقافتاطفل لوقأو ى ريفا عاشت نو نو دل زبر فاجر ناو

 | جاتنعرومثلا فام فلاخضتالفريسدلا مدامال شح افلا صوص: دارأ ىبب زلا نارهاظلاو ىلن زهنءرثكأ سلا 0
 ادانالا | (ةفنح ىأ دنعاذ هو هلوق) رود همف ناغت امر دقي ناصقنلاو هدانزلا نا نم ةعبرشلا ” حلا 0 ٠ خا

 دنع لصالاهنوكل (اعيب نوكيهلوة) وغلا لقالاو رثكآلا طارتشا نا نمضنملاهركذام ىلع دئاع || «سارو نوب "2في فض
 0 رد 7 : 6

 ىساك هدنعلهالاهنوكل (فسوب ىنأ دنع كل ذك هلود) ره دهد_:ءمسفلارذعتاو فسو ىلأ تايون ل 0

 ناك هلك نعتكس ناوهو نُمْلا ضعب نعتوكسءنال (لوالا نةلااضسف نوكيهلوق) ةدانزلا ف | يملا
 اةلطم مامالا دنعوغلب لوالا نٌءلا فالح طرش نال داحن او ىأب زر هضعن نع تكس نا اذكةاذمف 0 00 هل

 وغلبال ف سوب ىأ دنهو ند قاعتملا و - اضف ارنوك نفددنع هيلع ىهام ىلع دلاقالا قو

 سجو رثك الا طارثش | ىف لصفي د تدنعو علا ىلع اهلج نءهدنعارق لد الاوهام ىلع قمتو اًيأطو
 لقالاطارتثلا ىفو عسسلا ىلع ل هت فر ذعتلل مسفلا ىلءاهاج نمءدنعابف لصالاوهاعيرذضوغايالزخآ | نإ انفو(” ت ١

 اًذكو (هنيعت مدعل عنعال نغلا كالهر هلو ) نُملا ضعب نعاتوكس هنوكل خسف ىلءاهلج رذعترال 0 0 0 30 0
 هلود) ره قابوهو ه حان ةمزي د> او لكل ب>وامه_لعدوقعلانال فرصلاق نادالا كاله 0 1 / - رم

 هجاسن نءزحتو اهدعب ىرتشملادي نم ع.بملاقرأول ىت-ءاقيو ءادتبااوتعص عنع اكحولو (ع بما الهو | "8و. ع 0
 رهن نعل نود عسمملابوهو همامق ىذتقد عببلا عفر نال ضمقلا لق ىنعي ةلاقالادعب كلهولاذكو تاطد |” 0 0 3
 اتم زو صن امدعدالراق:مانوواص ىرتشاولام هنم سداو لكلابريتعمءزجلانال (هردقب هلوق) ام 1 ل 0 0م
 ىرتشلاودصخو اوعر زعماضراى رتشاولام هنمو جتفلا نعر#جت قان عيبملا لكن الفتك يمل لعبمالاا م 3-3 7 : 0

 ظ ردروخالاهناوهيفالباقتمثهدي ف عرزلا كردا اذاام ف الت نعلا نماهتص<ضرالا ىف تدحالب ا: مث 2 1 كللاهو 0 7
 تزاحامهدح [كلهف ةضاقماعد امتولو ةطنحلا نود لمدلا ىلع دروامتادقعل !نانلالعمةينقلا نع 0 7 / 0
 سأر كالهدهبالباقتولو هلثمو اكلاسملاةِعق ىرتشملا ىلعو نيو عسمامهنمالكن ألق الاى ةلاقالا| ك7 م 6 7

 كلان الضب اقملاعسبك اذهىف سلا ن اراشءا هلّمو كلاما دق نعذ و ته6ضرعلا ملا لام ةوا..

 ةلاقالاةلاقا (ةقت) هضبق لبق هيلاددتسالازوحال ىتحنيعلا ع هل نكس ةقبقحانيد ناكن او هبف
 | نوكلةلاقالا لبقتالاهاف [اةلاقاالا عسبلاداعو تعفتراةلاقالا ىلاهاليا قت مث عسل الب اقتولف ئاح
 ْ ىنالاقال_لسااو عسلابلدكولان مةلاقالازو وما. شالا نعرددوعمال طقاصلاو طقسانيد هرقل ا

 اه سولت
ٍ 



 3 ربا (نكح مالم ىلع)

 | نودب ض.ةلازاوج ق فال _ةخالاة ركام تاقنافعئادبلا نع رحب هنزو ذأ هل. .ك ةداعا ل5 نوزوملاو

 | لدحلا .كلاةداعا لمق ضنقل أدع 0 هترعر عطت نا جست 7 وكلذرأ تاق 1 ا داع

 عب ناكف ضةلازاوج مد -ءازو عال فسوب ىنأ د نعو ضرقلا ةدجا عيبلاز و "مهدئ نرلاوأ

 || ىحف عم هلوق) فسون ىنأ قالت كحل ن 5-] كلذ ىل ايش امر ردلا فتيأر م هضمق لمق لوقنملا
 ّ هتدياقو جارسلا ن ءربمن لكلا ق- ىناخسف ىلا د: هللا ««ررفزا ناعجو هن هلثلا قافتاءاذه (ثلاث

 أ حت نع جراش لامالك ىف فأي ..امرخآى لا ه-عابش عئاملادب قسمه عد دا ناكاذا|ماثم ل اسمر هظت
 : ملطاوالب انت مترخا نم هءادواو لياقتلادعب اهي ىذق مس عيفش هلوارا ةع عمم ءملا ناك اذا اهنموىواعطلا
 5 وأ هض.قورت "الا نم عسدملا ىرتشملاعابهلوق ن مىناعلا قامودرل اهل س دل 4 عناب دي ىف ناك سمع ىلع

 لولو هاهنيحاصو مامالا قاغتا عببال طقف مس ضنقلالم قةلاقالاذا لمأت هبفاننع لاق اهضب ب

 8 1 | ىرتماولو لدالا نذل نم لقال والا عئاملان يم هعبب هلزاحالباقت مث هعابىتح نع 'اهلادقإب

 0 نك : لنا هنآلو ةاكزلا طةسأ لك ع صرعل | درتساو ءاضق ريغب سم .هنهدرف ةمدشللا دعو ءادعب ةرادقلا ضرع

 6 يي 1 7 || ناكول هنال ةمدخلل هنوكمدمعلا دءقرردةلاقا*اضقريغب ب.ءبدرلا نالرعةفلاو اوهو ثلاث قى ديدح عيب

 59 فى ا 0 : ريغ و كالبتسان سل ةراجتلا لاسةراجتلا لام لادم ةساو ةيناخلا ىف ل اقاكالوتسا»ارمشلا نوكم آل :راعتلل
 0 1-0 |١ ناو كالهتس انسدل لوحنادعب باصنلا ضار ةاوكالبتساةعاسلاب ةعاس ل١ ىلادبتساوكالبتسا ةراجتلا لام
 ل 3 ا | ىلديض.ق نان ءرمامدازيدرحي لوح دعب ةراعتلا ف ىأ بوثلاراعأولاذكو ضرع هما ىلع لاملاىوت

 30 كن تلح | دل وت اناشأد ارو ةياهنلا نءرهتدي دج عببكعرشل | ق> نم لعمق ةلاقالا ةدعل طرعش فرعلا
 11 51 ْ قعسبلاةلز لدا ءاعتلا اذهلزن عيل االراقت متاسهضم وهن راح ىرتشا اذااموهو هش .رق نأ ن نعىو#لا

 نهلإ . نأ 6 ع || هزواق ىلاعت هللا ق>ءاريتسالا بو>و نال هاءارتسالادعدالا اهوطو لالا عاملا نوكمأل تح ثلا تح

 3-5 00 ل نهرلادع ةلاقالا ن نعتلتسرررزلا لاعياد 0

 0 | دب ةلاقال اق ىوهتن البا دقت مثدرح ولا ذه ىلعو نهتره ا انهوهو ثاانث قح ىف ديدج عسانا مذ مثلو ةنماذحخ

 0 زاحأ نارحأ لا ةزاحا ىلع ةفوةومةراحال اد عبو هنيد نهارلاءاضقوأ نهترملاةزاحا ىلع ةفودومنهرلا

 ا ريغف لكس | قى 5 ىهف هلق ةلاقالا تناكو لف (ض رقلادعب هلوق) انتش طخاذكتلطدالاو تذفن

 روالهضرق لقراقعلا ريغ عب نالىاب زاعرباهاعج ودعت اراقعلا
 1 ل لوقتلا عج 5 ملعاوز

 0 انضش كاءالام ارهنانيدت ف لوالاقعلا خاسفناررغ هقنال عاملا نم مولواقافئادسات

 لعتلهلاح ىلع علاوي «ا|دوأ (سل ا

 و زلطيتف عمم كالهدمبز مسفلاروصتنالو 0 -..ملانمةدلوتملاةل_هفنملا ةدانزلاذامسفلا
 |الو هتقيقح ىلع لم نأ م الكلا فل صالاو عفرلاو مسفلا نعئنثاهنال (ةفشح ىأد ةعاذه هلوق)
 مل القص ناكرلد عصا الدقعلاءادّتباهمدار راو وقتل دع بلص لمست الص علا 1 لمَ
 أ < ل ةمدب تدث, هنال ىرو رضرمأ ثلاث قس ىفا عيب هنوكومدض لّمحال طظفالاوهد_ضدنال حصن الاغناو
 ةراشالا مساق لي .ز هلع امهتالو مدعلا هه ريغ قح ىفهملءل مف ةغسصل |ىذتقعال كلم اوهو علا

 7 ال الو لطم ؟يمفلا لءاهاج نكي ناتلاقالا تان هر حراشلا ل وق نم

 | وهو ىضارتلا, كام ضوعب نيناجلان مك.لةاهنال(لا سون ىأ دنعوهلوق) ده افالخت ع 2ك هلا ىلع لمحت

 ا اذ هو ةلافكس كءلابوةلاو> لدصالاةءارب طرش ةلافكلاك ةدرحما انافلألا نود اعل رعلاو عسب للا
 : 6 رذعئاذاالاعيبلاو اك ا وده هعفشلا قدي دارخ وبدعلابد ريو عسبملا كالهب لطدت

 د راوأ مسق غلا اذا ناو ا تحتل اج ودام ملا فالخاو يل 3 لمواد ةءعوضوماهنال

 ا حاهولا جا ارمسلا فو اق قيسوهو اضم“ :نوكمالا هتاف ىبلي زلا حسن ضعن ىفو اعيب نوكتال اهناف كرتلاوا
 ُ 8 هلا اوزان ضو ا 6 وعلا تق حبلا فا



 ثدحد_سافل افالذهوركملا فولو نيدةاعتملااضرال طرخش ةلاقالا ناالوأ ارنذ 3 تع ء-روخ محام ا

 ةوةاديهن ةانمامرك ذ اربح ىضاقلان أ مهدجأ نماما هققتل ىضارتلا ىلع هم همق :سفلافقوتالا ٍ

 هناكو لالا ىل_عرردلاوريوذتلاكهريغورمنلا ف هرمدقومهودتو ةراحالاو عمم ةرلادد 22 دآ ارااوهدوحو ا

 ىلوأ ناكل ىرت-لا ساحم ىفهلوق. لا ىرتشملالوةروذى هلوق لدب ًاوولاكلاءي ذاذكك كرا راتوأ

 لاقتاق ىبمتت :اعبأ| طارش هسق ىعاربف عاسجال ان عب قادس لا ةذاز كحب ىنم تيرا ٍْ

 مدع نءزارت >الا لب ةلالدلاوأ د ا ةلاقالا ظفانا اهزاو>رد>دارملا سال ةملالء رذل ا :

 ىأ (ط او هلوق) انش ةلاذالا لعف ىأ (عاؤتنس هنا ( ست :|عمم هيلا ظفأب ,انودح ٍإ

 اواقمهمالهلوق) انضش نيزك [سلاءاقتلال نعل (تفذحوهافلاهلانعلاة عض تان مالا لقتل نعلا ِْ
 لوقلا» نم ناكو وان« :ىعنا ىلع لديوهو رن هتلقأر يكل اوالملق ناكناو فاقل امساك تع (ثانأ
 !اهلاقاولاةدقو مخلايهتلق ليقل 1
 تاقنواهلعتل ةلالدرسسكلا.لعذ ىلا كاملا نمنع لا خفب لعف لقن م 52 اريعشت هلا ل 1 2و اة راضقا :

 (اقلاطم نب دو اعنملا قح ىف حدف ىضهلوق) انش نيتك اسلاءاقتلال نيعلا تذذ-وءافلاىلاورسكلا |
 نايرذعت ذاالا مامالا لوقوهف د بامأو عاجالابف 5 ضرق )الق هفاهئاامأءدعبو ضرقلا لءق ىأ ْ

 اهتدالو امأو درلا نم لصالا نمةدلوتملا هل هفنلاةدامزلا نالر هت لطبتف ضنقلا دعب ىنعب ةعبسملا تيل :
 لاددت ال لئاسم فر هطت اسف اهنوكودثاف مانع طخصاذكمدنع ةلاقالا ةعصعنمتالف ىرتشملاض.ةلسق أ
 اذكو زاح ضقلا ل_.ةأه دعب أمن مئاث هدم عسمملا هعابوأو طرش !اناوقملعت حد الهناالاةدسافلا طورشلا 1

 ناكولورردامهريغ ق> ندي دج عسب هنالزو ال ثدح ىرتثملاربغ ن نم هعاب ولام فال هنمهضووأ ْ

 نموهامفاذهو ةلطايءريغة مستو لوالا نُملادر هم اءو زاحلدكربغن كامن .ءب هضءقفالم ع يملأ

 داعالد ,اقت مثلجالا لولح لق انيعلحؤملا ني دلابىرتشا اذاك اضأ ندقاعت ا قى اع ريسعت 3 ,

 لسكملا ضم .ةزوال نا عيبةلاقالا ناف سوي ىأ لوق ىذتقمنالعاو تت تاكل افكلادوعت اللف 4

 (نيعملا ف نمىناعلاءزحلا) ةزيك

 قيسالدسافلا خسف ىف طرشل سلو هو نيدقاءتملا ضراس طرتخشا ةلاقالان اهه>وو رطتدسافلا بحت ا

 نمسخلاوامماعارب حاضت اهذسف ىضاقلل ناانمّد_ةورخ“ ال امهنودد هزيسق امهنمأ 0

 هركذاملاقين اهفانت لا عفد شب هي امىلر هظ مئادسافوأ اهوركموأ ناك ايهم دع لك لعن ةلاقالا نا

 قلطموهىذلاىوخالا اهانعمراتعابلب ىرشأ | اهانعمرابتعان وه س دلد_سافال ةلاقالا لوعث نم 5

 ىعب ها عق عقلا توجو فدسايلاو در رانا كات لع لد ىشاننل جدتك دقن ال راو مسفلا

 1 ,ءىثلا عفر نال هنعاهزخ أ اذهلف (دقعلا عفر نعةرابع عرش !!فوهلوق) اعلطم عفرلا

 تزحاوأ تيضررخ"الالاقو عببلا تكرت لاقول بح اهظفل لوقلاب ةلاقالا ىف نيعتبالو ماقملا صوصخ
 ل رأى لوقرون قاسيق مما اذامك لعفلا.ةلالدةلاقالا لومةزوحو تك

 ىعت عر عئاسم ]!لاقول ىت> ةلاقالا طفل ءالا صن الو لاق ثمح ةر-هو ا نام هل اض تاقناف

 لوقلا م فاق نمش هنلق نالو (ماطاغ وهوهلوق) قى اء ردا اركش لاز أ اذا كشأ هنموروحلالازأ

 زودالو فلاب ت تلوؤ فاقلا ذب تاق لصاىأ هل_صأو 7 ىدْوب درفموأ هاد ىفالا لم ال

 ىلع ةلالد لعف بادىلا لقن هن ماكل اريك لاصت ادنع هنكلل حاصلا ىفكىدعت: هنالمذلاء نونا

 افلاءاملا تملق لس لاقلصأو انزل ذالان هلدأ اذ هوالق عمم

 ةلاقالافدناز طرمشا بجو ىل اهتم ن نكملاذاامأ طرشريغ نمدقعلا س تك انو ةردتعلا ل ا

 0 .ءاب ىذلاوه هناك. كل ذي ىرتشملاد متو ةلاقالا دعب لجر اعد اذاكو هنمهءارهناك الاحندلا

 رخآعسسملا ىعداوءاضتب بدعل عم ء1ادرول ىرت_ اان اىربال!ت أع تلاذخسف تناكولوهريغل هنأ دوش مح

 هنوك-] ىرتشملا ةه- ن مايقاتم ٠ نلف مدقلا هكلمداع مسفلابذا هيدا, لقت كل ذي ىرتشاادهشو

 هب ناكولو ناك اكلجالاداعءاض قب بيد عس. بلادرو ىرغص) !قفوىلاق اد لا نع و دا غسق

 وأ



 عمو (نكح ءالئم زعإ

 1 زنتدق هصنامهمها-:!اءزعمدح وو ىدنفأ حوت ةيشاح فاذك ىوخالا ناس ىطعاو
 ناريكلا امفوق لوالان مو مند !اريعم هيلا عجريف عم او ننس ناعجلاو ناتي ذل اودرغملا هلام

 رس اوامهق رفتزوعف هلع صوصخملا ىنسعمقاسدل ناحوزلاو

 ريروأ ىلاسعت هللا لاقا,مف سانقلاوامو.ف ة_جازوتال تامصقلا و دالدلا موق ىلاثلا٠ نمو مهةيرقت

 0 او ىهتن اهانقتفف تر تناك سايقلاو امهانقتففاقراتناك ضرالاو تاوهمل(نااورغ 2
 فت) حماىلاعت هللالوق ىناشثلا نمو ىأ هال وةو ىلاعت هللا لاقهلوق دب لاق: ناره
 0 نمرردلا نفاع مالو روظحلا نءامفانوصاضدا امبتم لكل عب جاو هو داس
 ةلاقالا باب نم ىدنف أ وفرك ذو ىهتن اانهه ةمرحالو ةمرملا عفردساغا| ىف هبوجو نال هنت بحتالو
 قرغ ةلانا ملعاو ىرتنا ناكمالاردقي بحاو م صعملا عفر نال قك اوه مسقلا وجو ناريدقلا خف نع
 مدعن ان مرمأامل ضم هلال و تلك , هوركملا ف كلان ا لّوالارردلا ىف كنيهجو نمدسأغلاو هورككا نيد

 | صوسقملا كل هاذا ىفناثلا 1 ةهداو الورواخ اداسفلاربرقتراذ د سافلا ىقضرق لا لمد كلملا توم

 سدا انهو تصخ لا كح ىف هنوكلدسافلا ةعقلاوأ للا بوجو نالنعلاس حى رت ادب ىف

 ىو 2 كلذ

 2222525225252 22222 22 2712265755512 2 2 2 يي

 اا

 درو أمه ىنعن يييحم امتابام م

 يدا دل ىهةعبنلاو ةقلا موب هيرثع هللا لاقأ هلت «.نامدانملاقأ نم مالسلا هلع هلوق نم ْ

 لخدورصت هيابو علطا هماعربعو طقسف هسرفهيرثع لا,ةيرمسكلاداراةعرثعي هيون قرثعد قوةلزلاةرثعلاو ||
 اهريتعاو ةصالخلا فاكرات اوهو د دنع ع..ءلاكنيدضام نيظفلب ل اومقلاو ناحصالاابنكرو حامتراتع
 هنال لك_ثموهو كتلق !لاقف ىن :اةاكل ,ةّتسمامهدحاو | نييضام نمظفلب دقعنتل اف حاكتلا.فووأ

 |رمف ىرحتال ةمواسملا نال هكحاهطعب ماا هنا هبأوجو كالذي دقعنبال عسملاو * ىبصساك عسب اسمالوقن
 وه نييناحتا ١ أنه و ىلإ طماع ادا ةعنتور مم عسملا فالسفم قب قل ىل-ءرمالا ظفاىأ ا

 | مزالدقع عفر مالكا |نالن يدق اعتملا|ضراس4 طرتش. ورد ةيجارم ل | ىناملافالخ هب زازعلا ىف اك مه

 دسافلا جرذطدقعلا موزاب يقتلان ا ملعاو رض ال بارا نا الب سلامامأو
 البأق لحن اءاقب طرغشم : و ةلاقالا عنم بيعملا ف ودسافلا عملا قد راما وتقل ةار اا بسم او

 ريسغدلصتم:رازمسفلا عسن ىلا ةدانزلاو رخو ىوجأ افالدت صن ملف |عنمتةداب زدازولف مسفال

 سامماداحت | طرتش اذكوانذهش ::ةلاو لولاك ةدلوتم ها سا نم ةدِلوَمَم
 دعبل العثاملا لاقف قاطاارع الار هعارامدسب :عئاسبلاىلا نه لاي لالدلاءاحة نقلا فام هرهلا ىف هيلع عرقو
 ىلا اأن الو مست طاغلا نم سدل هنال حسف:يالاضن.أ هدب ىراالانأ لاةف ىرت ملا هبرمخ اذ نعل اذه
 بمال ناو هتلاقا قفرص !| كدب ضدق طر رد ونيت اعسو لف ةلاقال رف عم *لورقلاو باحالا ىف

 عب ىفةمقلا نم 00 وكمال ناوا ذي نقلا ضمق ل هىأ ارددض.و لف ى رثشلل نعل !عئابلا

 الالاو فقوللاريصت نا كوتلاةلاقاعصتو رين مئارش فاهنم لقا نوكي الناو لوتعو ى«وو نوذأم
 ملسلابو ل بقءارشلاب ل كولاو ةروك ملا ةئالشلا سن ىفالا هدتلاقا كلم عببلا كلم نمنأ لل.الاو
 اريس .عئابلاورغاذااعفو رحبدسافو ءوركمد ةدىفبِتو لاقرد'ارباو قاتعو قالطو حاكن ىفةلاقاالو
 بوحولا لعلواريس , عئابلاهرغاذا اعف ةلاقالا بوجو هجو ىلرهظ لو ىوتن ادرلا هلذاشحافولف امح رت
 'ةلامالا نوك فو رورغل اة يصعم عفر هلءقب نا بحلق الا هنمتلطاذاىرتشملا ن اىتءع جئابلل ةم ةيسنلاب

 ىئ | ال



 0 1 0 دك

 موعت مي ”/خثال) 0
 هك

 لاوززإ

 (نيسا نميفاثلاءزحتا)
 اهدسات ارب والا لا ف: املا هك ررش سقودطع طساو هضعن سلا سلخ ىل لاق ئث كتب

 نيثرممهرد ىلءدي زب نملاقمهرديامه ذآ انا ل-رلاهتذ نه ى 1 نملاقو مالسل اوةالصلا هيلع
 ىقوةرو دكا !ةلمهملاءاحمان سل لاو رجت اب اامهاطعأف نيمهردب هذآ انأ لحر لاقفاثالثوا
 ىو هسشو هش لشمس ا-و سلح د. ىعونأ ىو ةعذربلا تت نوك,ق .قرءاسكر يحلل سلحلا حاصلا
 عضو ىلا عضرمنمهمنلا بلك نموهو (بلاحماعجهلوق) حربتالىأ كدب سلاح نك ثيدحلا
 اذاالا هلوق) ىددجريلا نءىوج نا -!لاىلا تاوقال بلح نم ىلع قلطمف ه.ق عسوتي دقو عسبلل
 ناري سدان 1 ناوال مادللا ل هأب رضاقل طههركرعسلا سدلا ذاهنا هلصاح (نيدراولا ىلعرسلا سدل
 لوقىف ماللا نوكت اذه ىلعغتلق (ودملا لها نم عبد وهو هلوق )الفالاواض.أ هركدللا لهأب رض
 ىدعا ذو ىلا ىف اك مص الاوهريسفتلا اذه( منا هبرود لهو هلوث) ىو نم ىنعع ىداملل فنصملا

 رسلاوأ لاقاذلو سلا بح او الالخا هف نالو هنع ىبنلل (ةعجلاناذأ دنعو هلوق) رد نعال ماللاب

 نءىسمن ىلاعتو داحس هنل' نان ىيلب زلا هلكشت- او رردلا ىف هعمتو هب سب الف ناش ءامهواسعب انتو
 ه.فوةيدعسلاىثاوحلا ىفلاقز والف منو هواصصخت نوك.هوجولا ضعب ىقوزوج نفاقلطم عسبلا
 نمهنم صد ةو ره ىتناىتنا اذات سلايل الح الاب )العم ناك ثمح ىسهنلا نا ههجو لعلو ثدي

 هكرتب رمال ناك امل نك ع.بلا كرتب رمال ||,مف اسغاو سونا رمق نسله ي.الا نا ل-ءاو رد هلع ةعجال
 هلوق) ىل.زراتتفلا ىلع (لوالاناذالارعتعملاو هلوذ) ىوج ىبنلا ىلعرمالا قلطأ هنع ىبسممال امزل سم
 رغرافكجا انالرفاكلا فالنعةراعتلا ىف هلانوذأمو اامتاكموأ ناك ارح لما ىتع ( عاملا قرغدالو
 هللا لص هللا لوسر نيل لاق ىنومىفأ نءدر ودقذا عم اف ةغلاسم ىننلابريد ىلا ز عئارشلاءنيبطاخم

 ثاريمةه-شو |ةهوأ عسب قب رفتلادارملاو هخأو حالا نيب واهدلوو ةدلاولا نيب قرف نم لبو هيلع

 امهدحأ عفدكق < ناكوا هقتعي فلح ن م عدم وا للام ىلعولو هعباوتو قاتعايز وكف ةصصوو اةعنغوا
 طوساملا نعرمل قامو يب رفتلا نمو ب.علانهدروأ ناسسن الام فالتابو نيدل ان هسعب و ةيانجلاب
 اه رفت ناكن او هئب'و درعلا عسب ىلع .رمدع هن اق ويفضددلو ودنعلا ذاق هش راوق هناعأ رماهل دمع هل ىذ

 هركس اكو هيئاكملوا هلفطلامهدحأ ناكن اي هل «ىفاعت< اذا قد رفتلاب سأنالا كوه مأ ىد ودندن
 ةعواتدلاخ عم ماكي رقا هه دحأو همزا عدّدعت ناو هحرشورب ونت ىرح نهال ءارعشن هركء عدن قبر غتلا

 امهدحا, ىفةك,مالو ابالوا نيتةمقشنيتلاخو |نيتمعك د هجلاو ة>ردلا فاو وتسا ناودعبالابدتعبرل
 امهئمدحاو لك هل نالام,ئمادحاو عسرملمالتخأ و تالت خأوامأ وبك ةهجلاتفلتخا ناو هعم

 / شاحا نم ه.فاموهو هريغل ىرنلا نال لكلا فذ غني عسبلا نا لءاورخ الاب سانت الا فالحخ سانتا
 ىأ نعودابفلا ب وبالف كلذو و مملعرعسلا سدا اذاندراولانوأ دلل دأب رارضال او اريغصلا
 هارش مدن (ةسمقت) ىايز عبجلا قدسفي هنا هنعو هريغ فز و< ودالولا بارق ىع.بلا دسغي هنا ف سون
 اريغص ناكءاوس ( مر محرىذوهلوق) ردهكلمنعاده>ارخا ىلعرامجالا عماقفتموا ا سمرفاك

 غولبلا ىلا دقت ةهاركلاهذهو حا ةمرفاكرش الاو مسمامه داو اا سموا ارفاك ناكءاو -ورهنا ارعكوا
 هلود) ىدنجربلا نع ىو ج كلذ سأب الامن قرف ناامضرو ريغدلا قهاراذاانخ اشم ض»لاقو'

 فال هلوق) ةيدرجانودب ؤومه.ف ةبارقلا تناك ام مرت محرلا ىذي دارا نال(حلا مرح همق ل ددالف
 نال صا او هي ىدلب الذ سا..قلا فال ىلع صنلا همفدروام ىنءمق سدل هنال (نيحو زلاو نيرييكلا

 صوصنملا ينءممىفاسدل ناحو زلاو ناريبكللاق هنم مرهم محر ىذ نعريغص قب ره عنمقورو صنلا
 ىلعدر و صنا !نالةلالدلاب هيلع صوصنمل ءاقاحم ا عنملا اهريف تدث ناز والو امهقب رفتز وف . ءلع

 ةيرامملسو هلع هللا ىلص هل ىدهأ ىطقلا سقوقملا نا عصدةوةلالدلابهريغدي قدنالق سا.قلا فالخ
 ةي داك ىرعتت ثيح امن سو هيلع هللا ىلص قرفذ نيدخأ اتناكو ةلغب و ةلمهملانعدسلا في نيرو
 1 ع دسم وس مم مس س وس مم وومج جرم جم د جي سو م صم هيج 072ج يو مصد د حجر مو وو م م سس م موو

 ىطعار



 هريس (نكج ممالنم ىلعال

 ْن الدوق: ءاىأ (نم' !اذعأب وحهلوق) ى مناهتعق عم نوهذم عبلاولاقث يح ةيانعلا ىتامل

 أ دساغلا علا قمهاردلا نيعت !هئيعدخلا امئاق ناك نافن هرلاك ه راسو. يصنف هل لس ؛اقمع.دملا

 5 اذا دونم ناكلولو هباد- هان ع :رحول_ ةمدنحأ ليحل ناكر او بصغلا دل ءهنال مم لاوقوإ

 1 ءلفداسقلا صم ذعأ عئاسلادارأف نذالابهت هلو انساف» ا 2قداس نيدياجبع كي له ن نمىرتشا

 ُْ ل و دعلا درسا ناهلفاذه ىلع نادساغل 8 ندراوهر احالاو ندل'ن ههماعهلامءأقت سال هسح ىرتشل

 حيوان اكأ 0 اتا مورو ناك ام اقياو 3 هرااد اورتن نق ازاء 02 هرحالاءافنأ

 0 0 00 | فضأ ذاع !!ناقرفلاو ةئالثأ|باوبالا قاض دقعلا ناك اذاام فال هردسح نمترملاكلعالو
 مادا تايد : 8 || تشي زئاجماقناالا ادسافوأ ازئاح ةمذلا اها عقاعتءاستاو ,هاردلا كل: نمعب قاعتسال مهاردلالا
 دلل ين“ ١ + لون هور“ دحو ار دقامهئاوتسالاصاصق نغلاراص نيدلا لدم ىرتشملا ىلع نويدللب جو اذان ةعلا درهم نغفل
 3 0 0 سدح قد ىرت لب مو ةقيقح هافوتساولاسعرم دعا ةصاقملا قد رطب هنيدا فوت بسيطا 3
 || لق ةمقلاو ضيقلادنع عسبملا ةههتبحتلب نعل كل دسافلا قوانهاذك نْعأا ىف وتس ناىلا عسب
 : دقو نيدلا سنج نمزوككع: دق ةهقلا نالو مسغلاب ةعاس لكطوقسلا لاق حال 2

 عقت الاد هو افصو نيمحاولا* اراد ع نودلا اعاةصاقملاو ررقت م عاملا ىلع ىرتشملا نيدو نيك ال

 الصأ نها ايفو سم عئاسملا ملة صاقملا عقتملاذاف:ىدرلاو دحلا نيبالو لجؤمملاو لاسحلا نيد ةصاقتملا
 اذ ام فال د هلوق ىف تلق نأ ف نصل ىناولا جرمش عبسلام دعت عسبملا سح قح رتشلل نوكيالف

 ناك اذان هارلاو رحؤملاو عئابللداد ريسالا ةيالو تنث: فيك ذا لما ةنالملا تاونالا ناك يقعلا ناك

 نيس كلر "عا »| نارهالملاو كة قاكيشر رأل تاقدادرتسالان مةعئامدوقعلا هذه ةعج نالا* نهرلاوةراجالاو عملا
 0 - نرخ في نيعتب اًمدش ى رتشاول ىأ (ىرت_ثالالم رامعئابلل باطو هلوق ) ريدةةفةلاقالادعنروهتاغا كلذأ

 2ك 58 لإ ور الا باطن , لو نُعْلا نب رام عم تامل باطام منمدجاو لك مم ووري ادلاومهاردلاك نيعت ةملاع نيمعتلاب

 7 0 وهز وو لبنيعتالاعىفاثلادقعل | يتاعتبالو هدف ثيحلا ن كيف نعي | |«قلعتي دقعلا نال عب بلا قب رامىرتشلل

 00 ((ه || ناكناو كلملاداسفل ىذلاثيختاىفاذه هن قّدصتلا سالف هم ثدخملا ن 5 ةءالف ةمذأا ىف هل ثم بح
 ىثهءوإ_,. مشلورر , (هريع | ىفأ دنع نيعتيالامو نيعتبام ل هشن هئاف نوترالا مف نآخاذ ا تانامالاو 0 كلملامدعل ثم
 0 5 0 0 0 | دعو ةفنخ بأ دنعجب رلاب قدصت برو دقنلاو | ضرعلا ف فرمدت اذاسصاغل او عدوملاكدمتو غب هوو نح
 لو ليز كلا ثانوي ىداىأ رنلاقاكام-متاضإرّوأ ناد 5 : مير ل ضذىأ حب رو دردلا ىفهلوق ىنعمو دددو قلبو

 ى ا 1 6 فو ماكر تةنانعلاورردلاةءدار ؟للعب مالكم اقملا اًههىنو دقنلاو ضرعلا ناهد بصاغلاو عدوملا

 : رهظ من كلل خالو امهةدا هب ببسو نب دلان الاد كالملاداسف ا ثمخحلا نال ه2 : ره) باط هلود) د !اطالا

 : تةهس| مث ىرتشا | هقت عاف :راحادب ,- حامول هنا ىرتإلأ كرام قدتملا لديو هلع نيدال هنا قداصتل ١

 ْ كيرا ةسب ىتحهق ةراقبال فاحاذ اذ[ قاع ء!؛لواجم هناالولود.ءلا ىف ىتتعلأ سالب راسحنأ

 بدطب الن يدلا تدب ةكلادما ل هل ىث ىفو ثنحيالدبعلا قدقسا تْنيدلا كل ذي هريغلا دبع نويدملا

 1 ده جاك انوكلدساغلاب هقحنأ 0 0 ةركر ةيلاغ اوةوالصأ كلم مدهل هخ ردا
 ْ 0 ةدايسفلا الرحل 0 ةيعرج عضاوملا

 || معقب ابءلطن بلاطل ناك اذاام ىلع لو ةهاركلا نمد ذامىأ اذهواوه تن اكيف ةمججلا طئارش
 1 ةهاركلا نال هلوقي ملا لادا فلان اللوق ل ديأواوروت عامان دانس , ال صَقن اع اهملط ناقإ

 ا خالارك ذوانمأ< ايوا 1 .هدوأو ( هريغ مو يلع موسلاو اد هلوق) ىلوأ ناكل عادقعإ اتصل يعمله

 اديس ةيغلارع ىبنلا ثددح ىف ةحالارك داذكو ر ملا ةردرعج اهوا دنع نينا دما

 0 عش ظفاب رملا فهر ذا اك أهلوق نم ق٠ 00 نكمل لملاك يذلا ةينغفاذنأ

 | ىاما لاي ةدصفأب راصنالا نمل جرهانأ مالسلا هم هءاع هنأ د اندم هاو لال (دي ري ص م
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 / نئادلادأ ى ف ىنءاداسغلا ناكو ض.لادعب ناكاذاا ف عمو ىلإ افالحت مامالا دنع لكك لا ىف هءمحاص ْ

ْ 
 0 !(مسفلا عنتجف ىرتشملاعبس ناالا وذل رهنرخ "الا اعرب زوي هيقف نيمهر دي مهرد ع- بك |

 0 اع هقالطاو هتحاحل مدقمدنعلا قحو عرشلا قل لوالا ضقنو قاد لاندنعلا

 | سفلا عنتعملا دساف ناكولف اهنوكيناىناثلا طرشراخ همفنوك.ألن الوالادو.ةد دنع تكتل
 هطرتش لو الا هضمقب نا ط.غلاىف ط .رشو لوالل اضة: ناكهخم هءابولف هعاب برا رف كوكا ناكلاثلا
 قالضاهلك ىرتسشملا تافزممت ضعتشما ل الل ناكولداسفلا ن ااهسف دافأو دي زازعلا ىف هن مزح وناخضاق
 | ةسادلا ض ةنرؤال نال يصلاوه مع ضيقلادعب : ةراحالا كلل ءاد-افرحأتسملاو ةدسافلا تاعامسلارئاس

 نال ماخئار اقام ورد م ودصتوا (مهلسا وعملا بم واهلو) رغراذعالاب عمفتا 5

 ْ هلءقالوأ: مس هلا ل_.قيافرصصت ناك ءاوسدادرتسالا ىف عاملا قحاسهب د

 ف.وب نأ لوق ىف لطرريسفلا دعب حاكتلاور ذع رشا داسفورذعل يسن مال اكتلا اوةراحالا الا

 اءاضقي عيبلادر ناك عفاملال ازولود# لوق مغ ادع قب هنأ نمىعل» :زافاغ ةحاوإولا فاير انتفاع

 ءاضقلا لبق ناك اذا اذه زمسغ ! وياي ناكل :عرا نهرلا كفوأ» 1 ساو ْ
 لدي ناو هكلمىفا مب لخددق ناكن !ىرتشإرهملانا معاورهندوعب الفد دعب امأ ىرتذملا ىلع ةعقلاب

 ةراكلاو رسدتلا نمهعباوتربرحتلا لسمو .(رركواهلوق) انش عئامالف عئاملا ىلع ةرىتحاهب ||

 ا نءدهحرخ أو ءفقو نيح هكلوتسا هنال فاصخحلا هر مزجاك هج)|فقواا اذكحورالعتسالاو

 هلوق) ربنو ل معلا قح لطب الا دهم هل ءجوا هفقواذاهنا نم نيلوصفلا عماح أ
 ةدايز لك اذكو ةيلوعلا نم م غارفلادعب هيك لاهمالا و 00 دادداسلا لع دعوت (ىسوا :

 4 ولف هنم تقلع هب راحو نطق لزغو ىف يستأو ة طنح ند طو ةطامخو خصمك دلو :مريغةإ دم

 || ىو ةدلوةمريغتل صقنمىوس كالوتسالابابنمذي وسفل | هلف نمدك ةدلوتمةلصةموأ دلو ؟لففنما
 شرالا عم عئابلا» هذدخأ رواة "ايوا عملاوأ ى رشم ا لعفب ىرتشملادب فص قتنول نيلوصفلا عماحأأ

 | ىلع عج ريوهو ى مدلل دخا ءاش نا عئاتلا رج ىنحأ لعفب ولو اذرتسصراص عئاسلا لعفب ولو
 و ىافالخ كحيل ردلا ىف هنارلع اوبصغلاكى رتشملا لع عج ريالوهو يناحلا عيت اءاشنا واج

 ءإشنا رانخبعئابلان ادهم نع ىور هنأ راكد رك يزعل دانكعمدا درتسالا د عنع غسصلا أ
 عام :ىلا عاقب امه ددعو هلوق د11 ياسا .ةدازام سدح م

 فالذع ثرونالو ريخأ لاب لطم وءاضقلا ىلا همق جات < ى عام ءلايقحن مفعضأ علب فشلا نال(

 الصح سرشلاوءا لانا ءاو وأ ذه سرغلاوةانبلاب طال هفعض عمتمف كا |ق-مثعئاسلا قع
 هنال عيفشلا يد فال ع. لإ واورتسالا ل ةعح عط#ابق م اودلا دردص. اما هو عام لا ملسقلا

 فشلا ذخأيوهلوق) يلدز رهن انناذكف هترهو ىرخ_ملا عمدب طقس الاذ- دو طم ءاستلا هن هدحورإ

 مف ةعفشال ثمحعانلا ليقام فالك ةعفشلا بت هعاطقن ابو هدم ععان لام عئاسم 1 5 )خا 8

 1 عسيبلابخخالار اتيغاناةعقلابدقخ أى رتثملاهعاباذا اذكو (اهتع#ب هلوق) عئاملا تح عاطقنا مدع
 | انهمذيعأ اذا نم باا نكماف عمت .هنالهنب ىفاشلا عسببلاب هةخأ» ا تالا دعو لوالا|
 دادرتسالا قدي اع؛انبلاعيفشل ا! رمغنادال هالو معلا عيل |ىف لعفباك سرغلاوءانملا ضقن ةعفشلاب|
 | امهدنعو هلود) ىلب ردادربسالا نم عل ان زكام ؟لم ل وايدد همن لوقن انال عنا الاوز

 ا اماتعا(خلا يل ا ساواارت )ا.ه دبع ام ءلا قد عطةيال ىرتشملا ءانبنال (ةعفشال

 نهارا رجاااعنأ“ !!تامناو نادسابفلا نهرلاوةراحالا اذه عواض -افتاذارئاجلايد ساسفلل |
 | نهرلاناالا ين.ع هامرغو هزمت ىلع مّدقب | ليم راس ا يت رمل رج يكللاو ىزتشملا
 فلازم قل 2 1 الذ لضفا ىطعأ امر دقب ىرتثملاو نبدملار دقن موه 2مم
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 37 ١ ( نكح الم ىلع)

 ظ نكرناانلو ةتباان عيملاكراسصو ضيقلا لق هديف.الاذ و امهتنن فانتل ةنعورمشملا حش ىبغلانالو
 ة.عورشم اررقب ةمعرشلارومالا نع ىملاوهداقعناءلوقلا بجد>وف هل<# ىلا اناضههلها نمردص عملا

 تو. مدعوافهو هيل صت اامروطحملام تا كلملاةمب لانتهبوعو ثم عملا سفئفر وصتلاهئناضتق والا

 تيثرالكل ا نال هلوق) 7 ددنكرلامدعنانلاعت سل ةنماوداسفلارب رقتراذح ضدقلا لمقكلملا |

  ىلواةبلاطملا نع عانتمالا بوجوف هب لصتملاداسغلل بحال ىعدمللاذا ضوعالب كلملا هل تشالثل (خنا
 هلوق) ةمملاةلزنعم كحملاه دانا فضلا هداضةعاط .رتشرف معلابهنا ارتقال فعضدق بسلان الو

 امهئمدحاو لك ىلع بص ىأ ( هضسف امهنم لكلو هلوق) ىوج لامرسزنخلا نالرحلاو هداوص (ربزنخناوأأ
 اذاوءاضقلا طرتشد الو هفلذع هثراوواهلف َمأسأ ناو ىلاعت هلوق فاك ىلع ىنعءمالل اداسفلل عفر هضسث
 باص ىقتاكت ابان وقداسغلا ناكولامرعف هق'ط اره عرشالاةح هضسف لذ ىغاقلا هلع هك اسءا ىلعرصا ||

 قى نافىفاثلا ف ده اقالخامهدنع اذهو لوهحم لجأ ىلا عسبلاكدئازامرش ناكن ا نكي لو ادقعلا |
 ىلع ىرتشملاهدردساف عببم لك ةينقلا فو حراشأ رك فس يكمملع نم نود طرشألا هعفنمهل نه ممدقلا

 ' ئربو ةكراتموهف هعثاندب ىعقوو بص غو ةراحاوةراعاكهوجولا نم هحوروأ عسبوأ ةقدصوأ ةيربهعلاب ١

 'املا ىلاهد رولا ذأ كحوهنلا هلسازا ىرتشا ا رب عئاسلا لود اواو ىمت اهناع# نمىرتشملا |

 اضف نوكم عاباسم لقأب هبصاغءارتشا مث لجر ن« هعاسفانق بصغناب فوقوم عسب فاذكو نهرب
 نمرع: ندب هعابم اد_سافمهاردبهارش د نعو هكسلالالو همصابعلال ىرتشلل ةدانزلاو لالا عال

 نمىرتشملا بهواذاادساف ىرتشملا ناهفو نياوصفلا عماح فاذك هل.ةال ضيق اااه -ف نكي. هعئابأأ
 هلال سر ل هيال هته نع ىرتشم ا رمدال هلسو لوالا عئاسلاىلا لحر كلذ ه.هوذ هعابو هعئابربغ ْ

 درزن ذامذا لمأت هبف بصغو هلوق نم ةمنقلا نع قسام تلق نافرحيالفالاوالصاو ريتعا*اسحما متن ْ

 ديىلا ع..لالوصو ه.لعدرلايدارأ لاةينأ الا ه.فدرلا مدع بصغلاةروص لوش,ال عاملا ىلع ىرتملا |
 تاق ملا ىرتشللةدانزلاو هلوق ىف ىرتشالاب دارملاام تلق ناف هدلعدرلا نم« ىنهنوكدقبالا_ةاطم عئابلا |
 نافالثم نام سماع هنم ب صاغلاهارتش | متالثمفلاببصاغلا نمءارتشا ىذلا لالا ى رتشملاهيدارأ ْ

 هلوق نمدارملاوهاذهو ىرتشلل لّوالا هن نمهديىف قدام -داغلا دربو لو الا دس لع ىناثل ا دقعلا ١

 ىأ( الا رضع هلوق) هكلاملالو هصاغلال هلوق لوالاى :رتشملاةدارا ىلع ل ءلدلاو ىرشلل ةدانزلاو |
 ىلا ىرتشملاهدرف عئاملا هلمعب ملفداسفال ىرتشملاهدرولف هلع نودي همزابالف همازلا همفنالال مأ ىذر هلع

 ناق هللعاقفةمداسفلا نوال. نان مالس ني ودق و هعقلا الونُملا همزابال ةمنعلا نعردجلا ىف كإ وف هل زنم :

 مالسنا هلاقامو نهجولا أرب فاكسالاركوبأ لاقو ىذاتلاءاضق وأ هو.ةبالا أ ريبال هيفافلتتع ناك ْ
 ىرتشملا تامولو حفلا دعب ميمسلا ىفائكامرغلا نمهب قأ ىرتشملافرت ؟نيدهءاعو عئاسلاتامولف هبشا |

 ل.قتاماذ'اءنيهاث مشل هدهش نءانتشم دو هبز ارم |نعرهمنهتبلاىءامرغلارئاس نم قحأ حئاملاف

 ض.ة دمد ىرتشملاتاماذا تاق ناف ىرتتارحجا ىف ثاذداو-رداكءامرغلارئا كو هف .دعبامأو ضنقلا |
 عئاملا هضيق ىذلا ناك اذاام لع لمح تلق هيفكام رغلارت اسكت وكي يح تملا ةوج ئذدل قبول عئابلا |
 وهاغا دسافلا عينلا ىف بجاولا نال ةهقلا مانت نم 4 باعث ءامرغلا ةوسا نوكشف هتعق نود ىمداوهو ٍْ
 هللعو هرادملا قهماعرصتق | (دمجدنعهلوذ) لكشموهفال اواذهمهفي نا ىئشإ اذكهنُءلاال ةجقلا ْ

 اذاام ىلع 2 فالح : مَعَ ئىذتقملاق:نأ قد رغدقعلا مديت طرمدلا طاقسا ىلع دقي هنأب ةريخذلا ىف |

 نال نورك هماع دو ةعلإ ةعفنملا تناكاذا اعف هل فال ال هنا ندقاعتلادحال طرمما ةءعنم تناك ||

 رع (مسفلا نيدق اعتملا نمدحاو لكل امسهدنعو هلود) ىداح ريلا نع ىوجاورتم لكل عنف
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 عببلا نالطتب ىضقن هنافر تصذام عئامل |تدث .ةنايناعا راو اص رالعالا نقال

 (نيدملا عن نمفناثأ|ءز 4 همم

 قتلا نم لا فتصل مزلك ىلا دار نابارصلا :رحار هيلا كلوش ال17 0 دانا

 نع لطاملا ةيزااتتع ىذللا نيكس همالثمورك ذىذلا طاضااىلاعجراف كلذ -اضد ار نآو هربعو

 ىفنعمع لاك لطانعسب لكو ةةيملا عمملاجاوخاللام هيضوع نملكو هلوقب د.سقتلا نا لعاو دساغلا
 ةمقلابجومضيقلابعمبملاكإع ودساس: ةدوكملا عام ةيادملا قاب مزحة اور قل طارهناق نها
 اذهنوديدج ونالداسف نال دسافلاع لاق هلوقب هنع ىنخةسم ملا هيضوع نم ملكو هلوق ىنءا اذهو

 ةروك ذم ىهو ةجقلا نيضوعلادحأ نال ن وَلا نعهبف توكسملا عس.ىلا ىف هنود دجوب هنا لاقبال طرششلا
 ,دسافلا ناك امل هنأي ىدعس نع ان اراها 0 مناك

 للان اادارقأ نمنزان ىو اهيقعتو لام هضوء نم لكو هلوق» ى أكل ذي هجارخا ققحاز أع لطانلا

 ا اذ_هىلعو لام هيضوعن ءالاكن | عم ىلاءان هنافمهاردل ايرب زك او رخا عسب وهودمقلا اذهب رخالام

 كلذكسلو ضمقلاكلءادسأف نوكي لطالا نمدرغلا ذهن ا هئاضتةالد.قلا ا. ه فذح نهديالف
 نمحراشلا هركذامنإ داو لوأ ن اكد هكللمل اةزافراجذالا لعق رهظ أ (عسيبملا كامهلوق) ىهتنا
 1 ال ا نيعلان ود عئابلا طلطسش فرمعتلا كل ءاسغال.ةوراتخما عصالاوه عسببملا كلمهنا

 دبع عابول ىمولاوأ بالا نا لوالاهح و عيفشلا ةعفشالو رقعلا بجو لعف نأف ةمالا "طوال و 7

 لمان ماو هيلع طءلستلاالو قاتعالان اكل عالام-ه و هقتع دفن ى :رتشملا هقتعأف ادسافاعس ريغصلا

 نمو رهنداسسفلاريرقت ةعفشلاب* اضقلافواعرش بجا اواذرلا نع ص ارعالا ن4 .فاساهوحنو لكالا

 وهور هلا ىف كبه |لقن هنا ىل_عالاسهةفن ىدادحلا هلاقهب عطق عن ءانلا ةعرسول دبا كل هلوق دئاوذ
 هنمعئاملااهجوزف | هطبقب وأ هم: ةلافوزصل ىرتشلا نص قدم بلا بوت يردها فذ كاتم

 ريسأف هناو لز ذأ عسب همالك ل ره لا ىذةع اذهو

 ةينقلا فكل طابق ةئدلتلاعبامأو زضرقلاب كل :دساف لكسدلر بلا ىفلاقاذشو ىوجكمملا ديغنالو
 ا رهاظلا تسحب صفه نمالثم.راد كاملا عيد هلي نأ نءدرا عةينالان ءانكهش هلق مقعملتلا عبو

 ىبب زلا فام هفلاذضو ادسافاهارتشا ىتذ ارادلاب يأ اهب ةعفشال عملا حرشو ةرهوجلا نعردلا ف (ةلق)

 بوجو نم قمساملاسق.نأ ىقب ةعفشلاب ىرتد لا !هذخارادا ومنح تعسف ادساف“ ءارشارادىرتشاول

 تراصاهدلوتسااذاهنالاهدلوةسولاذااع ولالا ن ءةملالينرشلا ق اكد رادع اعدت ةماهتطون رقعلا

 أ هيا نع ةملاليترشلا فاهكحاضي أرقعلا هيلع ةياور ىفو ةيادر فرقعلا مرعب الوةعقلا مرغب وددلو مأ

 ءاوبس عئاملا ن م طلستد لصاح ىرت_ ملا كلم نال ىلد ًاترقعلا موز ف لوقأو ةيلاليثرشا ا!فلاقت ناسلا

 رمالا ناكءاوس هلوق) ىببتنا نييقارعلا ىأر ىلع طققف ةعفذملا دكلعانلةوأ حلا ىلءنعلا ع اءانلو
 كلعام ناكوهدعب وأ نما ضق لنق ناكومدعب وأ رتخالا لبق ناكاذاام ىلع لمح (الوأ اصرص
 نمّربالفربزنسخلاو ري اك ض قل ايا ءالاموهومدعب وأ ضل لم 5 قارتفالا دعب ناك ناف ضل

 1 دهر ١ ميرصنذ | نمديالو ىترعلا لوق ناملعب انه نمو ةذخاومحراشلا قالطا ىنف اب زنذالا ع رص

 عئاملارع أ(ةتثو لصف ن نمتاءال هقالطا ىلح عت ريغ ةلالدلاب ىتتكي س اجنا ىف هلءقو فارتفالا

 / الف الامق ضقوهف هصقنس ناك اةةرجارخ وأةرسأب لسغلاو ةراصقلاك الوأ هصقتسالعهنف لعنن |

 | أ لش هلعو اًضباقراسءرمأ ىرتشملا ماع, عاملا هطلقن رولوالو عسر بملا كله نيهجولا رحالا عئامللو
 أذ اذه (متعقهلوق) شوش هرحش هرشو فل لسغلاو ةرا عقل ك هلوق قو نيلو دغل |حداحو جارسلا نع ري

 رون عئادلل ةندملاو نمعلا عم ىرتشلل عقلا ىف لوقلاو نيعلادروهاخلا هلق بجاولاو هرمغوأ توعهدر 1
 همالك فروصتالف هيلعو ل دنلا ةعقلايدارأ لبقر ملا ف لاقوروصق فصال املاك فق (هلثع وهلوق)

 هبال كل ردبوصغملاكهتعف :دابزرمتعت 0 مدلل



 (نيكج سمال:ه ىلع) - ©
 تمس سم ا

 رو فوت ىنأ لوق نم هن ىفملا ىلع لا دءتسالا طرشاماهموزلدع علا لقي هنكلعاجالاب
 ىدحا ىلع كالا ىلاف قولان مدانسفلا دع مدعىأاذهو رهغه هانا كتمالو هيلع تبصغا

 كلملا ىلا دعما مضولا عز ارتحل فقولا دق كل ا|قدش ىرخال ةياورلافو عصالا ى مو نيسءاورلا
 ىلرتا دعنا ال ارماسعلاب سب نقلا قمدقو جل زهنلام ذاق عسيلالطببق لاعسلدع.لانال
 رم :ريدملاك همفادتعراصف نياوقلادحأ فب خازاديعملاع_.زاو كالا قل طسر مكى مضوأا
 نم ءابمفامنال | كل ١1 قةحصلا مصالا داس ااورياقملان هافام شمس ؛لو هيرق عابول طب اهلا نع هوا

 ةلاىث 0 ةداعىن:_مدحاسملاو رياسقملا

 ريغلاد دع عسبذ اكلااو د.علاو نقلا ىلءراصت ةةالا صامل كلذه دارم ن اكو لذاذوفإ انودب داقعنالاالا
 هريغد يعال دمع همالك قد يعلا ن مدا ارا نوكي نا نيعت ذوفنلاة- ا نمدارملاناررقتاذاو فوتوم |

 ريدملاملا موعضملادرعلان علا لوع“ ةلرصخا ناكل كلملاو نقلا محمص هلو ىلع رصتماول لاة.نأىقن

 نغسل نق لا طفلل رك ذالذا كلااودم .ءلاىق مص لوي نارهظالا ناكل ب ريغلا دصمملا معتم ادعلاو |

 ريدا :ةيللاءافتنالكلذروهتءالو ع وملادقعلا ل نال( رذزل فالح هوقا) ىل ىلإ ديار ن ءىوجأ

 ل |رالالصغل اكد سف. لالا فدقعلا عمل اطرش همف دقعلا لومق للءحدقو بن اكملاودإولا ماك هوو
 مثعسبلا تحت لح دب هوو ريدملا نا نول لصف, ملاذا هلو اسقلطم ةفرنح ىنال نما صغلا نمب قرغ ةلاو

 دوغ :اوصلا نهدأرمو تترهرمشنو فل ه5 (حتان

 ال يسرع نا لقفل قوش عوهوءاقنلاةلاحام_ملعن خلا سقف هقحف ضني

 0 !ادنعنئلاةلاهكز :وعالفءادتبا ةصخ اراسعيب ناك !هنلا مضاعف 5 .لازاحولوالصأ عسب ءلاىق

 لطسال حا لد عا كا لا مضاذااهف ةلإغاحا ا روم ثم عاكتلا قل

 007 ا دلولام أوريدملا نا ىلع 1 ءلدلاو رهملاةلاسودتالو هكساعكلا طو رشلاب

 ديغقو عمال قدا ضربذفتبباكملا فوذقب اولا مأ 00 زاوع ىذقول ىذاقلان ا عسببلا

 ىلب راهم ا رققا يتسل لو دكان دولا ندهنوجر ءاءاومالوم ةزاحاب رب غلا

 هراتخاو(لملاوأ ةعقلاب نومذم ضعبلادنءوهلوق) د (ةدساف اعوردلا ماكي أ فل صف
 رهن بصغلا هر ادق هسفن ]هضنق هنوكل ..هعأ|هناةمنةلاقو هن الثلاةءالا لوووهو هرمهتو ىيحرسأا

 ال كولو (عبملاىرتشملاض.ق هلوق ) ءارمّدلا موس ىلع ضوب.ملان ءان اج ىندأ ن وكمال هنالو قبسات
 عيبلا ف ويدلابحع اذقلا ةتالخلا ىفو ةيداسعلاو ىتحلا فام ىلع ضمد ع لةيلكلا نا عصالاو

 مع هلق ىدعلاب عتاب لامأن ان م ةأن مل-ةامل ىكلاضمقل اهمالك معو ةينايخلا ىفهعيتص و دس ابل |

 فىل> > اود قبال هناقلطاملا نءزارت> ]لل هيدمق (دسابفل |عببلا ق هلوق) رم ضيقلا همازلتسالا

 000000 ىقنياوقلا# احا عشا ودسافو الطاب وها شح او نيغن مي 35 ل!لامىدولا عم مق

 فيدولاو ممل اىلعر رمضالف هتعق تمحو ضق) شمائل ةداسفلا عبرت 2 0

 داسفلاءلوقل اهدح رث نعال ضف ف قولا ل ادت ساىنيلوقلاءارسا تشو رسل | قد تلق نان

 ملا م. نالطإ ىفالعال لاق ديسافلا عسلاٍب الو ا ةلاليترشلا فال فلات

 فذولا ع. 5 !الينرمثلا ىفام تاق هم ىتدأو اةاناك ةامح نم طاغو كإقلاو كيلقلا

 تش 5 ءلسواو ركمعاناذا الماش ث(عئانلارع أبهلوق ة) ذم حر ههأاىق ورك ذامغلاخالف غ 0
 ئلملاريغ نارحالا ةياغ قدر )| مديعب هريغوأ ناك كد ناو األ ةروص ف فةنماضرأأ نا يح

 رم لا فاك لاقولذ م ارعالا نمرردلاةرابعىفاملعت اذه نمو اضراالرمالاوه طرمشل اقر اهنجخإلا كيفن ول

 | (لامه.ضوعنم لكو هلوق) ملح ادع ىلوملانءانعش * ىلوأ ناكل هعئااض رب هلوق نعالدب جئاملارعاأ

 ْ | موقتمريغهنكل لامامجنألر يزن اورأغا جرذعا هلوقت ههحوو لضافالا ض٠ هملع ىرحورو :موقتمىأ | ا

 ْ عملا قع -.ىلا ىرتشملا ضو فنصملا ل وق ب.ةءازد ىن.علاءركحذاع ةلفغاذهن امان يش هرقغتو |
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 (نمعملا ثق نمىفاشلا ءزحلا)

 | ان 00 مونةقحاوت و ىلاعت هلوقامس ئرقو اهرنمكوع احنا فب (دا صخاو هلوق)

 ١ تاقوالا .دهمىلا لفك ولو هلوق 3١ يك هب اهعوقوتءان و اولاتماق سودلان مه ساود هل- أ

 | لفكي نان ندلا لصأ ق لمت" اهناىرئالا اعربتا !يركل لافتا فد ىعو هريسا ١ ةلاهح اهنال( مح

 |ءاتسمةضواعذ عسسلا اما راو هى ةلافكتلاك ةشحافلا فال ىلو أ هفصو ىنذ نالف ىلع اذا

 ةريسسلا نا ةثحافلاو ةريسلا نمد قرفلاو هريس تناك ناوال_مأ ةلاهجلا همف لمّدئالف هقب ا ذملا ىلع

 |تناكع راو [ةؤودلو ى نوال الا ناكولو ريخأتلاو مدق لاىف فالتخالا اهمذ ناكام ىه
 قحمادل نع هطقساىأ لاق ثح قاب لا انك ىرتسملاو هه 0 >الا هل ع نههلوق 4 قردة ا

 دك سرع ارث. الو هل اقسايدر دل هه لالا نأل ىرتشل رهو ه.ف

 | ىنعلا ءرك ذاموردلاور علا فاذكو ىنكي قل اهل نه اضر نال طرشلا جب رذمالاةافت| عقو جالا طانق ساب
 0 سدلو طرش ىذارتلان ا ,هيماقسا عاش رنا ودنا وف نال وها ءلان هنا نم

 د-|ل: .م هنأ لد ودار

 هناكو حم لجالا طقسا ام سأ ن ناركذ ثيح ىو ملل افالدخ مم» هطاقتسايدرفتا اذا عدام لانانحارشلا نم

 ظلانان رب !| ىف همقع:زاح كلذ لق هطقسا اذا ىرت شمل ناف

 ديف امه- .ف سلف هعاست ضرفي و هيفامتلء دقو لوهدعلل لءفلا قب ثدح ىنيعلا مالكن مكالذ مهون

 دنا حو ةسئاعف تن ار كلذ فالح ىلارم مت :امهمالكى لب هطاق_ساب تاس !ادرغنا اذ انوعأ|

 نيدقا«ّملادح ال عفن همف د از اطرمشلو أ الممزو رمتلا ىلا عد 2 .ءلاكل جالا ةلاهحداسفل ناكن 2

 زمسفلا,لقتف ض.قلادعباماو ضيق الع ديفا د شعار ةالممهض رق نأ ىلع عد ل

 / فال خلا اذه رك ذا ذكمسفلا ندقاعلا ن ملكلالاقود_عدنعاذهو طرمشلاو أل. 0
 . | ىو ارك ذامود# بهذا همس بنلاب لب اياك حسم اولا 0
 | هدعبام لع لمص جل. لا ركذامو ضمقلا لق امل ةمدنل اها لعزل لمصوأ امهوقل 3
 كلو اطرد ا|بحاصل ممفل اهبالو نا ىواعل اصلا رمت نع حاضب الا حالصا ىف اشاب ل كن با ىلقن نكح

 وح قارتفالا ل.قز(هلولح لب هلوق) لي زلاءركذ الدب را
 2 <رلادو. .ك ةشحافةلاوك كلم نباو لاك نيااقاغتا / يالا ا طاقس الالقاقر نول

 (ممهلوق) ىندعأان نءهحرمشو ربونت لجالا لط؛ ناو ازئاح' تاقئيالقرطلا ء نمو
 اماقساب -- تباقتنالف اد _ساود عنا هنال (يفاشلاو رقزل افالم هلوق) 1 اناقالاب عزت رادو

 اطعتسأ مانا ةسسشعىلاةأرغا جورئاذ اكو نيمهردلانمهردلا عيب ن ءيئازلا مهردلا طقسا اذان د سغملا|

 أ !ه*© نا ةئرف هيف ةراهقلا تقاتتتا اذفو ريشا وهودقعلا باص نع جراخ طرد ةسفأان اا طاول>الا |

 ْ نال معا ا وهو انذطاشمدلاقام يلعازت ةاحناكهنانيست امل الا فار دو وقعا الز ون وأ 0

 اذه يلعو قا ارعلا خام لوق لوالاو دس ةيالف ةعزا مال همرحم لمقو ةعزان ما ىلا ىف هنار ايتعارهدا-ف

 مهردلا قالت ::|ثمد ئءافوقو هومهدنعادسأف دعم دسؤملاةْلاز ابا دكت 0 فالذملا

 اري غدقع هنال وم ا ا -|قهيالدقعلا كحد ةهةداسغ ١نالدازا

 : عجاذااهفىأ (اممف عم للاعب هلوق) ىايزرت اقع تلة ننال هقملا و هدا قو حاكشلا

 .هطرمش مدعلدقعلا ىف نال ديال ةترملاو رحل! نال اذهو ا ةاشو دعو رحمي عسسبلا ف
 امهدنعو هلوق) لاطدنق 4: .ك داو درعلا فدقعلاازاو 4 امرمش ةتمملاو رحلا فدقءلانوكست ةلامماوهو

 | لكل موس ملاذاام فال دسفملار د. داوسلاردعتم نا ةؤصاراصا مهن نين ازاهنال (حاى جس نأ

 داسغلاو ةوعل اناهقصو نكمالف :دحتم ةقفصلا نا هلوز ركالوهوءادتب اةصخلانأعمب ب قد هبالانع دحاو

 هم

 ديالو دعو عسبلا ظلك ناو نعل ىل, صفت درك 0 ل #ىجا .هو لطدبق

 أ ىزالراصن اوءاضقلادعد هرال (الوأ هدو زاب ىذق فقوو هلوق) قيساك اضيبأ عسبلا ظفل ر ٠١ نم

 رج جت ل د 1 2 ع سصعمم

0 



 ا ا مح اذاهدعب ناكولاعزارتح الا ال ض.ةلا ل قامعه دس ملا ض.قلا لبق قتعلاب عمتابلا
 4 عج روج ىفاشلالاقو هلو ) م الا هكلاءالام روهأملا كلمدقف هلوق هيلع ثنرتل ل
 فرصت ىأ ىضتقي وهذادقعلاهيسضتفيال هناانلواباصولا ف فراعتمةعسنديعلا تنال( ىلسعألا
 ةمدشلا عمي ريسفتو ةباكللاو دالمتسالاوريب لا طارخشاك هل د.سفم همف هلم طارتشاف انرعمافرمصت الءاش

 ىل_ء ةهد هلوق تاصتتاو سفنلا اهب ت.ه* ب رلا مسن نمةعشلاو اي ز هقتع هنا قرعد نم هعش نأ

 هيلع هلوق ىف صوص قتعلا باي فاهركذ رثك اا هنالاذه عصاخناو قتمالاضرعم عم ىلع لالا
 هلماعم ةعدشلا تاهوعف قدءلا ضرعبوهامل مسا! متاكت راص ةعدنلا ىقدعاو ةمقرلا كلف مالاوةالصلا
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 ىلءوأ هلوق) ىوجادارعسدلو هاج ىنثتس نا ىلعةمأ عب وأريدقتلا نوكب نا فطعلا ىذتةمنال |
 هه لصملا نم نكي تح همف رتلل عرمش هنالنويدلاب ص: لجألا نال عببملاهباوص(نْلا يسال
 ىليز ادسفم هطارتا نوكمف لبجاتلا ىلا اهمذ ةحاحالف سةءلابةنيعتمَدل_داح ىهذان اءعالا تود
 ىل_ع لل« عيدب عصو هلوق ) بيوصتال ةجاحالن علا لدي نمالاركذ ثيح هطخانتعش ةطسن ىفام ىلعو
 قبرط ىلع قبقحلا ىنعملاب لءالل كرش, ىف هبل ريمذلاداعاو مرصلا لعئلادارأ (حتاهوذ كنا
 ىهو لبجالا ةلاه#هداسف ( زورينلاىلاعستلا الهلوق) رح عطقب وذ ىنعمو ره مادختسالا
 ندلل الجان هنركحل د.ةيلا ملا نملا ل+ا مث لاح" الامذهن ءاقلط عابولو ةعزانملاىلا ةيضفمأ
 ىلا هلجإ اذادسفب عيبلان ا ةيناخما نع ىفزع لقت نكسأ ةيادهلا نءرهتدقعلا باص ناكامدسقلاوأأ
 ممارسكب (ناحرهملاو هلوت) ها باوجلانم ميلا فمدعب وأ عيبلا فناكهاو.تاقوالاهذه
 ناحرهم ددعتمو هو ىلحلا رمش حو رلاةحم بيكرتلا دعب ا ههانعمو ناتلك افلا ىفاكءاذ|نوكسو|
 نيرشعلاو ىداحا مويلاوهو هصاسخلا ناحرهمو مدقلاهامرهمن مرثع سداسسلامولاوهوذءاعلا |

 صخامتاو هلو3) ىددجربلا نع ىوج ناحر هم زازمملا فهف نيمثلا نوكس مون لوأ ىمنن دقو هلم |
 مهرطفو ىراصتلا موصىلا ىنعملانوكف تواغتمال ءالذك محل افدو ملا مودىلا عاناذا هنأ عم مل
 نا حرم ىايزلاو حراشلا مالك لوقأو رهن امهدحاركذ ب قدك انمهءوصو دوهملارطف لاو

 اوعرش مدع ىراصتلارطفوملا حاماذا اول ةو اب زلا لاق ا ذو ىزارتحا ىراصنلا موكيديبقتلا
 دعبف هلوق نهحراسدلا ف ىنأم_ءاماذكوى بت اةهول م ىهو مان الان مههوصةّدم نالزاح مهموصف
 ةرهولا حرصا ذكواضن أ ىزارتحا دو ملارطقب ديرقتل|نا دمفي مهرطف موي لعنالمهموص لوخدأأ]
 هصنو |.اب زم نيهاش عشلا طع هتدجوام ىلءىزارتحادو ملارطفو يراصنلا موصبدسقتلا نأ

 رطفىلا لء>اتلاردصازاام يلع رهخلا مالك لمح ناب نكمم باوجلا نا ىلعاو ىبرتنا همسك دورملاو

 مهموص ىناو عرش ام دعل يىراصتلارطق فال ربونتلا ف لاقادملو موصلا ىف مهعورمش لق ىراصنلا

 ىل |

 طر علازومىسفاشلالاقو

 ىنأن ع نسل اةياوروهو قاتعالا

 تناك وأي دي) نا (وأ) ةقيشح
 عب زل ىأ (اهلخالاوادلوةس وأ

 (وا) است ةرامعلا فو اهلجالا ةمالا
 مو اروش عئاملا اهمدتقسا نا) ىلع

 حئاملا( نكس نا ىلعراد) عسب زحي

 (ىرتشااضرةينا) ىلع (هأ)
 (ىدمإ) نا ىلع( واامهردإ عئابلا

 نا ىنع(وأ) عئابللىأ (هل) ىرتشملا

 ناكل ادت كار ا عفا
 (لع ف عسر نر ريتال
 هطضتو) عئابلا (ةعطقينا) طر
 اناسدسا (مصو) ى رمل (اصدق

 (.وذصناز طرش (ىلعلنعس)
 كرش ( هكرشروو) هيووعئابلا
 ودو لعنلا ىلعكلارشلا عضولعنلا
 رفز لاقو مدقلار هان ىلع ىذل |اهريس

 ىأ (عسلاال) سامتلاوهو زودال

 ىلا) لجؤ» نعت علازوممال
 موللوأوهوزو رون برعم (زو رينلا
 ىلا (و) لحما ىف سعتلا لوزن
 لوزننهمودل ٌوأوهو (ناحرهملا)
 موص) ىلا(د) نازيلا فسم
 نادقاعلاردب1نادو,لارطفو ىراصتلا

 موص صخاغاو تاقوالاىأ (كلذ
 هناسامملاهجتدوولا ارطفو ىراصنلا

 نمموصلا نوتدشب ىراسصتلان ا

 محامو نيس نوموص» وز ورب

 02 1 راسم رج روربتلاو نودمح
 اعرف موخلا لعب ةسراسعو نظالا

 ماكي ٠ لا داذااءاتيصي و نامح
 دورملا ناو مول مهرطف مويف
 نوراغنالو هلكناضمر روش نوموص»

 نه مهما.ص نوع.تب ورطفلا مو
 نود.عب مامون نيس ماكىلا لاوُد

 مهرطف ويلعب ال مهموصلوخددع
 ناضمر ةَدع فالماء فلتدنال
 ب رشعلاو ىداحتا ن وكن ا لمتحف

 جاحتا مو دقملا) رخل () هزم نب رشعلاو ىاثلاوأ لاوش نم



 (نيعملا مخ نمىاتلاءرحت 0 ١ تال

 ١ نع موزاملا اكفنا مزاي المل هلوقو ر رد هسدساريزنخ ناك نا او هلإدء اره ناك ناد لكوملا ماقافثا إما ٍ

 اهنم لئاسع ضن نعمحاصلا لوق نا لءاول كولا فرت مزالل او لكولل ك-+لاتوبوه موزلملامزاللا

 مناو ىذاهكر نرخ عيدبايمذرمأ, نا ىضاقلل ناارئمو هسفنل هءارش كلعال هنيعيئنءارسشب ليكولا نا
 | لاقبنا قدلك وملا هكلع م ناود رج عيش امد لكو وب ناكيءاسم ناك اذاىذلا ىدو اهتمواهعم كلع
 اهلل و ارا قد ريور زنخلا بيس ناءارمثلا فو نمسلاب عفتذمال نا علان ةلاكولاءذه محن اك اذا
 ببط مد_عنأب ربنلا فباحاو تةعو رشع سدل كل ذكحوهام لكو : دال بقعمرب_غافرصت قب
 اماو ه-نمث بطب ل ناوهعيب اح لصالاحابمد_جوبملاذاريزت رع ناو ة_دتل |مدع مزاتس ال ن ملا
 ىلا نال لمأتهمض لوقاو ىبتنا حو رشمريغدعد ال هلثمو رذملا ليل ىه | ىف ةدئافدافادقفءارمثلا

 ةصلا فال: رئافلامقعمنوكي فرصت ىف ققحما مالك ض رفذاهءف مالكل امه. الدرلا نهلوالا
 لدذ لةبةيانعلا ىفداكح هع.بز اح لصالا حاممدجو:ملاذا هنا نهرهلا قدرك ذ امنا ىلع ىوج اهمدعو
 عصصلافىنهتناعثاملل ببطبالن مثلا نكل هعبب زاح عسبلابالادجوبال ناك اذا لبق هصنو هفعض ىلع
 كلذنال* عقل ام از وح نا ى عش ء امشلابالاهنودال 2 اتناك ناثملل اى نءىبل راى ام

 عورمش ( حلا ىرنثملا قة«. نا ىلع ةماو هلوق )خلا عشئابلل همل ا ةجاحال هنالدركمف عسبلا|ماو ةرو رمضلا لاح
 دسفي طرش لك سدل نكل طرشو عسب نعمال_سلا هبلع همهنل طرشلا بدس دقعلا ىف عق اولا داسفل اىف
 | هيلعدوةءالوانيدقاعتملادحال ةعفنم همف ناكو فراعتالو هكالدالو دقعلا همضتقي الن ادب اللد عببلا

 هضق ىلا عملا س:-وان ملا ملست طارتشاكهمضتقءاخهزاوح حرشلاد ريو قاقسالا لها نموهو

 ناكو اهسفلا ىف عئاسلاربح امهعف دب ل نافنيندعم نم كان نهرو ا ليفكح امرش عيبلاكهمالءامو

 دروواةعيسلا ب ادلاعسبالن ا طرششكك حالة عفنمهمف نك, لوا هوذك نا ىلع لعن ءارمثك افراسعتم
 هنفو دقعلاه.ضتقبالامهعباوتو قّعلا طارتشاف اذه فرعاذاو رابخلا طرش عسلاك هزاوك عرمشلا
 ىتح امهلانال: مامالا دنعارثاح عملا بلةنب ضدقل ادع ىتعلا ىف طرشلاب قولو هل ءدوقعلل ةعفنم
 اكالم ريصن هدوج ودعب قتعلا طرش ناقرفلاو هعباونىفال ةمقلا|وهدنعو نيل ىرتشلا لعبش

 قواذاهعباوت طرمث كل ذك الواح < نوكمق هلر رةتالدسافلاو ر رقتر هناهتنانةوثلاو كلل هنمهنالدقعلل
 اوعجاوداسفلار ر قف هعبب ةععن ضاقمكحن ازاوحدج ولو هيلع كلا ادورو عانتما ىضتقي هنالاهب

 رومأملاكإمدقفزاح قتعاف ضقلا لبق ىةعلاب عسشاملا ىرتشل ارماولو ىنتعب ال ضرقلا ل5 هقتتع اول هنا
 قتءااذاف ض.قلا ىلعهطاس نا هنمبلط د قف قتءلايمرح |اسم هنال كا ذكناك اسغاو رم الا هكل الام

 نوكم د.ق ةجقلا همزلب قّدعلا لمت ىرتدملا دب ىفتامول هنااوعجاو هءاعاةباس ىرتشملا ضيقراصورمأب |
 || ماناةثالثف نالفوا فا ىضر نا لااذاالاروصلا عمج ىف علادسف نا ناكواهنال ىلعظفل طرمشلا أ

 أ عسلافاذك ىضرق:ن ا ىل_عواذك ك تعب لاقول واول اهو الن ادد الو ىلعةلزتسعاذك طرت وأ
 جرخو مصالا ف قمل: هيدا ة لاول ىتح دقعلا بلص ىف طرمالا نوكد ناو ارش نو كسحالوزئاح |

 طرششل او زئاح عملا دع دن ءف ه قرد نا ىلءابوث عاب ناك ةريضم هسق ناكولام ةعف. م هيف طرشلا نول
 | ناطارتشاك ىنحال تناكولاسمنال نيدقاعتملادحال ةعفنملا نوكو دساقع سلا ف مويوبا ل اقو لطان

 /اين] ايرث نوك. دق هاوقو ردم هنا ىر ودقلاو ذو ء_بلازوصت اذك ادنحا عئادلا ضرشي |
 دقعلا تايضتةمنةنوكال ناو مئالم راغ هنو ط 0 ا نه قيسام ينعن حمانا ن اكول هنال ىلع ا

 دسف نا ظفلب ناك ناف ىلع ظفاب طرمثلاناك اذا ال ةسنلابو هاهنا دورقلا نم هملع مالكا قمساملا
 | اذك حا كلما دو رو عانتما ىضتقب هنال لوقو دومقلا كلن ادمقم نوكمآلو طرشلاروص عسج قف عس.سلا |

 وهو عت امهالكو حلا عانتها نق.ت هنالىلاعت هللا ههرانذش طتدجوو ىوملادسلا طذم هبدجو
 كلللام,نم قتعلا نوكلارئاحدقعلا تان اغا ىاد_هداون فال_كزللا.متم علا نوكهج ول لماعت

 فالخع



 هاله ٍ نكح الذم ىلعإ)

 | عامسل ىلع لمسمف ىأرلاب كلر دهالوهو تدرتشاام سند و تي سئامسوب ةشئاءاس تلاقفادقن هنااا
 ىناكىنادلا دقعلاىلاهياقرطت امال ل والا دقعلاةشّئاع تهرك اسغاو تعب ىأ تن رشام نش اهلوقو |
 || تناكلوقنانالالوومم ل حالا نوكسلا,ملع تركن أ علعافءاطعلا ىلا هتءد تل اقاهنا ىو رللاقيال هنابنلا
 نالوازئاح لاملا تدب نمءاطعلا ىلا هسنمثالجؤوم عدلا ىرتىأ ىلي زعاطعلاىلا عسيبلا ىرت ةشئاع|
 أراصو هكلمنع رخو ةغصلاهلامنيعهبلاداعاذ اف هض.ق لبق عئابلا نامه ىف لدي 0 ن ملا ا
 || اذاام فالك مارسوهو نم ملامحي رثاذ ناكف ضوعالب لضف هءاعهل قن ضعبباصاصق نمُدلا ضعب |

 || ىوخالا فدسفو ىنعب (حاىّتلا فءارمثلا مص هلوق) ة اجلا دنعرهظ امنا لضغلا نال ضرعلانهارتشا
 | د_افوهو عاباسم لقا ىرخاللابرتشم نوكمف هنماهرتشرملىتلاةلب اة نمثل |ضعب لع ناد ال هال
 أ( ىضاقلاىذفول ىتح همف ادت هنوكل فبعض هنالداسفلا عش الوابتتحاص ىنىنعملا اذهدجو: )لو ظ

 |ريغىه ةبمشلاو ةبم لارا دا ن اكل موعضملا ىف ترم:ءاوملف ابرلا ةبم راب تعاب هنالوأ تلد ز عصوزاودح
 || عضودسعب ءاحامنا يفاشلا ف الغ الاو هلالن أو داوتجا لحم ىأ هسف ادرتع هنوك نمدارملاو رردةريتعم

 ار سفا لو ذا ناكل ةلئسمقداسفلا ناكولو مالسالار نو ةمالا سهذ هلع صن دساف عببلا نا | ةئامستو فلأب امهعاباذااكضقونور هظالاوه لب اهعضو ل.قاعةاو فالخلانوكب نازوح وةيلٌمملا
 أ املداسفلا ناكولو هلوقوا عما مب فهداسفدارملا سلو ئاع-#نو فلأب اهعم ىرخأو اهعابمت ةئامسمتت| | اهارتشاىتلا ق ىادساف علا نافهلوةورون هتاودج نمرثك أامهنمةدحاو لك دصن ةهسقل ادع هنال |
 أ (تيزو لوقا عش عييللالباقهنوكلو ىأ هلالباقو لوو عابام لقأباانرتشم هتدو ريصل ىأجلا ذا
 1. | ىلع هلوق) ىوج ماه-الا نههفاملتدثملابامهندب لصفن ال نا شا ناكو ىفذملا ىلع فطعر اب

 7 حرطب نا طرشولام فالي زود هنزورادقم فرعاذاالادقعلا هيضتقيال طرش هنال (حلا هفرظب هنري
 أ دع لاب ىذلاوهدقعلا همضتقب ىذلا طرشل اهدارملاودقعلا تامضتتقم نم هنالف :رظاانزوب هذع
 || ىوج ةرشلابال ادقعلا فال ىذلاوه هيضتةبال ىذلاو نءلاوأ عسمملاملست انارة 07
 || ىلوأ ناكل هقالطا ىلءنتملاح راشلاىقبأول (قزلانزو رادقمىنافلتان او هلوق) ىدنجربلا نع
 م 01 ناهئانلا ىعّدا نأ. هريغوأوههناىفو أ هنزو راد ةمىف فالتخالا ناك ءاوساةلطم ىرتشلل لوقلان ال |
 ريتعان اهنال عئاملا نهرس نأ الا (ىرتشل/ لوقلافهلوق) ىنرعلا فاكىرتشملاهيءاح ىذا قزلاريغ هقز
 قع التحخال ا ىلا عج رض و.قملا عسمملاردق قناو ضاقلال و لوةلاف ضو.قملا قزلا نين ىنافالتحخا

 را ناالافلاسعقلا بجوأ ناو هلا ف فالتخخالاو ةدانزلا هراكنال ىرتشلل همف لوقلاو نٌلاردق ىف
 | ىمءاشب ف ال_تخالااماورخآ ادقع ىعدي ام-نمدحاو لكن اةرورضفلاستلا بدورات نلا ىف : ىادتالا فالتءالا ناهءف هةغلاو قزلا ىف فالّمحخالا نعذ ىف هعوقولانه اك ا: ككالادصق ناكاذاام:
 ضومملا قزلا نيدعت قريتعب نااما هلوقور م همحوبالف دقعلا ىن فالّخ الا بجو هالف قزلا ف اههفالتا



 (نندحلا مق نم ىاثلاءزحلا) ها
 3122 ب

 0 00 0 تراثا 6, ا َْق انسسن العاور رد هتهو ليدستل |قح عبالةلاهعلل ىراخ ماش مر امن اوهوىرخأ قزدتلو ءاملا
 (ىاك هينا ا يف حرم نكجلا فالخ ريغ نم نضرالا نودنولو قب رطلا عبب زاوج ىذتق, همالك 2 0

 ,هغلاضع و هلوق نم ةيلالنرمثلا ىقورك ذاماماو رز وحال ضرالا نود قد رطلا عسب نأ ةلاليترثلا 0 انام ا

 ,تادايزلافهركذامنال ةفلاضعال انش لاق ذو زمريغف حلا تادانزلاةياورقو قالا هاوقاضدأ | ير 217ه مرد الع ع
 ريخ اريك ذتلريمفلا كد (ديعهناهلوق) ىنبتنأ قب رطلا سفن عسب هيف نتف امور ورم ا قح عسب نو فاو 0 2

 7 0 6 . 0 ا .“ُ د 50

 ا ةقراطمرادتعانمىلو أ:دئاغلا طحوه ىذلارخا ةقباطمرايتعاىواضدبلاةشاحْق ماصغلاقررد كدي تاب ا
 ا اصيعث ىرتشاول ىأ جراشلا لوقو انش طذ اذنك لصفملا ف بحاسحلا نياهركذ عجرملا 0 مر جهر 9 1

 ا قرفلاو (مماةهمىرتشاولهوق) صخلاباهايوأتل رك ذو ةمالاوهري_عضلا عجرم نا ىناريش» طم , (د) عمر ميلا
 ىدح قو همادعنال لطسو ىع ادق قاع سدحا قفص ىو اوّيح اذا هع أعم هر الانا اشو | 5 دف - ىف ةمقر لالا ا ر ةانلتءلا قلعت سنحت قات وذ امقح اانا: ةيعمتلا مم ةراشالا نا | ؟ سو ٠٠ كل < كنا

 0 : 0 ا 1 0 هسفز ٠ كلقالإ
 ىنب نم ىثنالاو ركذلا انتل سم ىنو فصولا تاوغلريذتد وهدوجولدقعتي و هسلاراشملاب قلعت سنحا 9 اووهإ * "اسي | . عاام

 اهفدقعلانالطب نأ لعاواهسف تراقتاادحاو سنج تاناودحلا قو ضارغالا قتواةلل ناسنج مدآ لالا ”هلدبز( 00

 أ رات اوهودساف هنامهضعب لاقو مي املا ضعن لوةوه ىعملا سنج فال نم هيلاراشا ان اكحاا كب 1مو ل 60

 عاو رهاظل اوه لوالاو رهغلا ف لاق نكحلداسفلاب لولا عج رثىياب نلا مالكر هاظو ىنركلا
 ناك اذارطن هنكلو د .ةءال ههاشاو حاكنلاوةدسافلا طو سلا لطتتامالعنلاكو .راحالان ا

 7 هناك لعب و ىجملا ب نوزوملاوأ ليكملاوأ ةفوصوملا تاناوم او بايُدلاكهطبض نكك ىلا

 (عيبلاهص هلوق) ىلب زائيش مسمل هناكل ئمارهم بحي هطبض نكح ناوئثىلارش وهاس ند هرجع ناد
 ةينقلانعرمت ضعبلاو لكلاءارش ل عشت, (خلا عارام ءارئزصزوةلوق) ىليز رابخلاهل تثيوأأ يب ةعديوور ان“ هريغلو

 رحاضأ ارصمل نيتتسولافلأب هارتشا مة نسل ةئيسن فلأب هعاب ولاك افصوولو (لعالابهلوق) 0 هبوب

 ةنبابتمثنالمالان ال (بتاكللاودبعلاريغ فز و<هلوق) ردنمثلا لكدقن ىأ (دقنلا لبق هلوق) 1 ييلا نس

 ءارشن اهلو هفرمدتكه فرصت ناك_ذ كلا | هتاكم بسك هلو هدمسأ همسك ناف كولمملا فال لقأ هير انااماوإ 2 0

 هلوق)ءالؤه عمد قعاذا علان ليكولاريطتوهو مهندب لالا عفانمللاصت الهسفنب عئابل ءاريشكء الؤهأ| *”كلانانإو 0 ف برب 1 0 ١

 : ,ريغلوأ هسفنا ع ايام لقأب هعارامءارمثدارأ اذاعسلاب ليك ولاف (ةلاكو وأ ةلاصاهسفن عا ءاوسو اارعيملا ةراح تا

 مت عاباذا عسملابلورلا اذ كو قولا ىف صأارشل اوأ عيبلا ل كولا ن الزعم نمئلادقن لبق ] 2ةلارإيت ل

 ةريخذللاب زعم ىدنحربلا نعىوجز وحال لّوالانملادقن لق انام لقأب هس ةذل ع انامك ريشا ا مى لقال 1 4

 قرفلاوانتعش عئابلاثراو ليكوىأ هليكووأ عئاملا ثراوءارش فالاع هئراو نموأ ( هب رتشمن م هلوق )| "اكن إو زد تاني
 ناكف هر ومةام- لاح فنلءارمشل|كلع ناكح هنالثرالا قد رط:ءارشأا ثلعمل عامأا ثراو نا 3 7 لا 5 0
 ثروملاكإم ماكحأ نه علا ة بالو نالعبلا اذه ىف ىرتشملا ماقم ماقف ى رتشملاثراواماو ى ذجالاك لوالارو 1 را كفا 0 0

 ثراو ءارمش او طرعش ارسلا نع :رهأا قو هثروم كام هنال هثر وهةأسح لاح علا كل ء ناك ام هناق لقأأ يو ل 7 /

 ناكناو ا هل-ةغأ نسح دق وهو زوال الاو هن امجىفثر وللهن داهسش لقت نك نوكين عاملا داحو 2 1 00

 بدسلد.تنال (ملاهبوهولانءالهلوة) ىهتناهلهنداةزوتالنمءارش كح ناسبنمامولعم | ان. هنا لوتالإ 3
 | هنلاداع ناف هملاداع مث ىرتشملا كلم نع عسدسملا برخولو ىلي زءرب رب ثيدح هلصأ نيعلا ل دبتك كلا ةلو جفا رق 000 0

 رئاح لق الارهنم عئاملاءارسشف ثا اريملايوأ ةيهابوأ» ارشلابوأ هدعب و ضنقلا لبقةلاقالكديد> كلم كت 1| رثك م ” العر ِ اسايق

 | نعر< زوحال ل قالانهنمءارشلاقءدعب وأ ضبقلا لبق طرشوأ دب زر رابخك عمضوهام هملاداعناو محايد 2 ايا
 | هستارم ءانتماو م راضمو ةعفثو ند ءاضق قوانه (مهاردلا سنح رناندلا هلو ) حجاردلا يا 000 ل ب لدالا

 ها
 وهف ضدقلاب دق كلملان اهل (ىفاشللا فالح هلوق) ردتاائج شو رأو تافاتم مقو تاكرشوةاكز و

 5 نماهور اول
 ضرع وأرتكحأب وأ لالا نمثل الث هنموأ عئابلاريغن مه عاباذا كن مثلا نم ناكردق ىأب هعم 1 تاب ا
 هتعاشبا مث ةثرسن مهردةثاغامش مقرأ ندب زنمامالغت عاب ةًأرماناىورامانلو دقنلادعب لقأبوأ امض زر ا 4 فو



 دل نكمل
 زاوج ىنعأ هلّمسملاه ذهب ىنلعّرأام ىلع مالكلا انيذوتسادقو ناشط ءالرلا بمثكح هر سالفءاغشلا
 (ريزتخمارعشو هلوق) مجتلا بام مل قال صأ هجم لكؤ اه لوب ىأ برشإالو تما لوق دنع مرهم ا ىوادتلا
 رتاج هنا نيكرملا عسب ليلعتلا اده ىل_عدربو نءعلا سحت هنالناهربلا نءةيلاليثرمشلا اكل طابوه

 هلوق) رغزو<هدلا# اوردعلابعافتنال 8 م امالا نءريصل الب حد نيعلأ سحن هنا عمدي عافتن لال

 نمدارملا ن اضن أ هطخ تنأ رمانخعش هنمز قديدج ارز را نك لف هبال ىأ تال هنال (زرغلل هر عفتتم و

 عنم ثيح ربل فامو ىلا ماكحالا حو لعىأهنو دب لمعل | كلذما ىأتبالنيزار#ان انمهوق

 ده دنعامأو ىايزلاةرابع نم لد امك ف.وب ىنأ لوق ىلع حرم ةرورمضل ١ مدعل "الا هن عافتنالا

 لدلقل اءاملاداسف امدعللعثيحاضب أ ىبلي زلاورت ذامهيلع ل دب ةرورضريغاولو اقلط م هر عافتنالازوف

 دهم دنعاض أ هع زاوح ىذتقباذهو هبراسهط لملد هب عافتنالا قالاا نال هلو قب هدف عقواذا هددع
 مالك ىامملعن هنمو حاد مملوق ىلعنُول | عئامال بدط ناش لاق ثدحرهلا فرك ذامرعشن هءلاو

 راوج مدعب لوق.هنامهود# دنعز رذغلل هر عفش نكلو ريزنارعش عب زحمو هلوق قامسذاحراشلا

 هرورضال ىنع هن عاسفتنالا زاوج نم فنصالاو رك ذامفسون ال راشلا ازءولق كلذك سداو هع
 ولواقلطم هي عافت الازاوجد خازعو نعظفلب ةداركلا هنع ىكح مت هعمب زاوح مدع نمورك ذام ةنبرقب

 1 تو سول ىأ نعو ىلبزلا ىف (كالذ هلمرك فسوب ىأ دنعو هوق) ا عةثسم همالكن اكل ةرورضربغل

 لوق مصل اود_هلاقالحن فسوب ىأ د نعم دف ليلقلاءاملا ىف عقواذاو هريغب قم زر ناةهاركلا

 ىلعج رم مهردلار دق نمرثك اولو ريزتخ ار عش عماولصب نا ةفك اس الا سأب ال جانزلا لوقو فسو ىنأ

 نةرلاوأ بارت هءلعبلغاذاالا مصالا ىف هعيس رك لطاب هعبب ( ناسسن الارعشو هلوق) رهندجملوق

 ه:ساح نالو ىسبنلا(غددلا لبق ةتنملادلحو هلوق ) اد ز هب نوكربتاوناكف هباسعصأ نمد هرعش مس

 متر يغتبالف ةضراع هتساحن نال هعيب زوح ثدح نهدلاو سلا بولا فالخع ةتدملا مكر اصف ةيلدأ
 دق وردو رهن كدولا فالذ لك الاريغىف هب عاسفتنالاو سختملانهدلا عسب زينو علا فواهب بولا
 هيلانالطتلاىٌّدعَت يله هلاموهذملاقرهظت تركو ةتيملاكوأ راك ةتمملاداج نوكك ىفالخ |انمّدِق

 نمل أ عسب اذاهنا نم ردلا قهركذام عرفتي رخل اكحدنأب لوقلا ىلعو نذلا نم هتص عسببلا مص وأ

 مظعك هلوق) رد ه.-وريزنخو ناسن ادلحالا ( عاس ودع وهلوق) دسافوهف ضرعلاب ناو لطاب علاق

 رع :ربع نمه] سانلا ل ارممتسارهظف باع نم نيراوس ةمطاسغل ىرتشا مالا |هنلع هنا ىو رام (هتنملا

 أل قفاوم(هن عافتنالاوهعبب مصئال د دنعو هإوق) رهن هع زاوج ىلع عاسخالا مهضعل قى ىجبح
 مهارباىو رنومعلافو هع زاوح ىلع اوعجاف همظعىأ لغلاامأو رك لا لوق هول اكو هءادلا ف

 ةءهنال ةهاتا الصف باعثوادساواباكن ناومقّ:دالق اهقنع فو تاضوأ ارما قد نع ممسر نبا

 هنأ“ لوقلا ىل_ءامأوهلةراهطة اك ذا فص ء فرط نسلان ا ىلعءانب رهاظ هل لعتو ىندعةاكزإ ااملع

 ثالثلاتاناومل ا ىل-ع دئاعاماعريهذ ن ارهظمم رهاط ةموسرلا نعالخ اذاهةنملا نم هنالالق مظع

 (عرف) انضشمرك ذاذكرهط ال هنس نان كذاذاريزن | فال“ فالالب ةرهاطد اكلملا نمدو ف

 سدا !نعرمنودلح اذكو هر عفت هنالراةخغارهريزنلا ىوستاناو.لا عمج اذكو زئاحدرقلا عسب

 قدرطلا عبو علب زءزارح |نكءاموهو ل املا عملا ل حمو لاعسدل ىلعلا ق> نال (طق كولعو هلوذ )

 لوهم هيال هتيهوءأملا لسم عبال ىمطظعل ر ادلا باب ضرب ردي نيميمل اذاو هتيهاذكو الواد 2

 قو ةعام» نب |هياور قهدحو وعاجالابضرالال اعتر ورااق- عب مصوءاسملا هلغ ثءامردق لعن الذا

 زوحالدارفنالاب قوقحلا عب و قوقل ا نهقح هنأ ث.الاواه.ةفلا هدو زوال تادانزلاةب اور

 نم برن هزالطب عا هرا نحخ اوهوةاور قودحو وعاجال ا صرالال اعيتدعيب مدي ك] ذكبرمشللاو

 ف ١5

! 

 0 7 3 50 ب

 عاتب (اهرو 5-0
 ين. هدد ةسدو/ 0

 . كلي 7 هبحتا اي
 1 1 ا ف



 (نيءملا خف نمىناثلاءزجنا) 0

 1 ا يم ع ولا

 را قامو تضوتاك انافت ازوهالف ماولانمقلعلاو لكلا ريغ الذ ةحالل ا
 اريوذت حافتنالا لح عمر ودب عبلاز او نا لصاحاو هماظعو أ مدلجص عاسفتن الازاجامالا نا طركحص
 ىذلاز زيلاوهو ءامل 6 ةيانعلا نعانضش شانحالا نم ةةوحْلا ىه ماوهلاو هحرشو

 ضن !اامأو هياعفتنم هنوك1ف دودلامأ (اقاطمدج دنع هلوت ( كاتسهقلا كا

 وا[ اودع ةو ول حالا مم لع وامولعمهتقو ناك اذا هفل_بلازاح 57 و كوتفل 'هيلعوّةرو مذالو

 دودلا فد لوق فنصم ارا فاض أهمفهلوق ىلع ىوتفلا نا تلك ولخخل | نوذان هفمدعملا

 لوق ىلعىوتفلانا نمرعيلاو رهخلاق هركذام نا لعاو لكتلا ىنددنع كردملا وقل هناكو ل-أ|نود

 ىامأو دودلا ىف هيلع ىوتفلانا د ثمح حاتفملان ءىو#ادسلا هلقنال فلا عضسلاودودلا ؤد#

 هضياناز عاجلا ههئالفدودل امأ (امه عيب مدنال ةفينحوبأ لاقو هلوق) هااوم وق ىلع ىوتفلاف هضم

 )و هلوق ) ىلحا حرمش نع ىو مو نعمريغل ا كل ذو هريغرايتعاب لب هنا ذر أهّمع انهي عادم هنالق

 درسا نعوالعةوأ الوق نكر ا ديد. ىلا تح اريضح ناق ةياورلا هاظىدقعتمال ىأ قس الاعب

 امأنماوقل اولا ن«لكمج رثد. غي ردلا ىف همالكو لطامو أ د ساق هنا ىلع ىترم فالتخالاواهدتر دوع هنا
 لفرلا الا رخو يملا ةك هرعب اك ةعضلا ىلعدقعل اءاشىف فالخالفداعمت عملا دعب أو
 زاو> مدع قاطأو هدو ءرهاظ) ا رماستلارود_ةمهنال هب زوح هنافىلوملا ةحاحفف

 ىل_ عمردقل اعببلا طرمث ناقرغلاو حصام- 1ه.هوولو هر خ ىف مبتب وأ هلفط ن ره هعانولام يف قد الاعب

 لام. نمضو.ةم لامءازاب هنالعسالال هب .هلا ض.قل مصب كاملا ن نه هل قدامو فتنموهو هسقع ملستلا

 ا

 ضقلا اطارتشا مذعلةقةع فن علاملا ىادقتعأولو رهتريغصللار ظندملا الت فت هيلا فالح نءالا

 نع قدأولام م-ههالطان م ىةتس هنأ لعاو م ىعلد زةرافكلاانءمأز أ قتعلا تقو هتامح لءولو هف 5

 هلوق) ملستلا موز مدعب )| ءمدربحخ ذل ن ءرد ندقاعتملا دن ع قداهنا عم عصن هنافهنم هعامق بصاقلا

 تقودهشان اد قعلا دردعاضن اقريصن ال ن كل 7 ةلاىلا ةجاحلا مدعل(هدنعهن معرس نم هعس نأالا

 ماذااذكو هيلا ضيق نع بوني الةزامالا ضدقو هدب قةنامأ هنال كلاما لعهدربل هذمتأ هياذحخالا
 ٠ زجر نت ةناغأ يوكل طرشر نسله اهشالان ا لكان .اضر اقريصت امهدنعو فسو أ دنعدهش

 0 اا فيسك ءزب نم هلو قي دق ةطقالا ف قس طر

 زاوجرمملا ىف هلملعت نا فالخلا نمرهامه.ذ ناف ىقتاطملا قل الا عب فالخ ض.قلاب كالءاقافت ادساق
 نلمحاج .انناك اذافملستلا تود ”يلستلا ىل ءةردقلا نمدوصقملانأيهدنع هنا معرب نمي قل , الا عسب

 ولفتلو ىدنفأ ون ةمالعلا حرص هيوهدب ىف نوك, نأ خام عرب نم هلوق ن م دارملان ادمف» دوصقملا

 هلوق) عقاوال قدا طااربغ الاه لتس معزز |نالىلوأ ناك ل هدنءوه ن# هعش , نأ الا فنصملا لاق

 تب :؛ةراحالا تعجام هنال ثلا ةراحا ةعتا حدق قواوةأر اا نيل عسيبزاوج مدع ىلعاو انس )م ا نءاو

 1 رانا ىرتالااجالا كامو تسون لاومالا نسل دس سدأو عقانملا لدس هل سسن ا

 عدله نال اومالا ل عقانملا ليس هلدع م وق نمديفتس أو هعمب حص "الام دوك اووذالاهتنل د رس

 هتناسهاعسيلا نو مركم د :[«زح هيأ اةرهلط بورت مهنال اقلط طمزو< فاش !لاقو هلوق) فالتالاز

 اهؤزاذكف اهسفن ىلع دقع !اداربازو < هنال(زرح ةمأ نيل ناكن |فسوبوبأ لاقو هلوق) ىن.ءزوحالف

 1 هءاعهلوقل (زوحال هلوق ( رردنيالا ىفةامحالو ىحناوهوةوقل | لدم هصاصت:#ال قرال ل#ءاهسفن انلو

 | هلةسمدارقا٠ طاع عا اوقإ لع راما يتلا اش هللا لمعمل مالسلاو هالصلا

 رهن هريغءاو ددح لوءافشهمف نا لءاذازاوحلا ةيناخ او هباونلا فر اًةعاوراكىوادتلل مرا عافتنال

 ايف ىلاامأ نب ةءافشالتلةسنلابىا الع مرحاسمف ىتداءافش هللا لعمل مال ل | هيلع هأوق ىنعمو



 0 نحس
 اةعاسلك هناّدسا ىف هل ىرعملا لودخد ىرعملا ىلع قشب مث ا نمل

 كلعملهل بوهوملاز اند :ءزتاحو دو هل دن صر ابا دو دهر د5 ه4 _ءطعمف : دعولا فاذع نا ىذربالو الءأ

 :ًأدّتمة.هوهااو ةضراسملا قا رطال الر :اح وهو هكرجهك-اماعتاي اصف ضيقلا مدعاة رغلا ا

١ 

 ميإ هزودوا قسو |ةسجخ هنا عقاولا فى فت اهنأ كفالواد اطعااع ضوعةروصلا ىف هنالزاعاعم هم. عتق |
 1 آ : نط ىوارلانا لم ل نع تكسوو دنععف ةوأك لة نق <: .اهةروصقم هصخران ا ىواران طد ا

 ىرم»
 عئارر ل 5 350 1 جيس داو 0 0و راو مه ةهصدخ رلاو ىتدح لا فاكع بولا

 : 0 / ندب قعءاحام هدعومش لا وأتلا نم قم سام تلق ناف يش طخاذك هل صخر د ءوال فالمخاب سدل هنوك
 ا - :

 0 ا لدي ام لا نافانار ءلا ؤ صةرو ركاب رق ةلاعبن ءمال.ل اودالعلاه هيلع ىبت تبان نوي د2 ا

 قوالب( را 1 دقو , (ةلهاجلا تناك هلوق) رغكحما فنار ةلا تح وبال مظنلا ف نارقلا تلق عسلادارملا نا ىلعأأ
 تاةسمربإ 0 ل ولف مسبملاةلاوح(نيب وف ون نمبونو هلوق) ىأب ناناقك د اي كك ءاعللا اع هف نالوا متع ا

 اناني 2 5 انهو مدور ذعتل لول ةجقلانب سوو هعلابرتءمدساغل اذا 2م فصن ند اعماكله وامهضنق

 كراتإر 0 زث اح ىلء لا قم- ملا عمب نال ى ا را امءأذحأ ط طرشولف نم_ىتااراخ طرعغش ملاذا ل

 ىزتمر رجلا 0 (اهتراحاو ىعار او هلوق) عت يىعلا نمنع درا نمسدراك ىلع اى هفالخاعازنثرولو هالاىؤف لهجتا نال ْ

 عشلا 0 000 !متراحا نالطدام اورانل وَ الكل ارءاملا ق ثالث ىف« ءاكب ث سانلاث د ل- 4 كلما مدمءلف اهعبب نالظناما

 ف نا 0 كانك اهنءل برشدلةرقيرحأّسااذا[ك ةكوم م نيعئلالوتسا ىلعةراحالا زمتملاذاردنمع كالوتسا ىل-ءابئالف
 ب 000 0 عاما / || نمةءانعلا فا فلا خم ةراحال' نالطب ندردلا ىفام نارلعاو ١ هاك ةا.منيعلا تناك اذا ىلوالانق ||

 كك ا 3_3 اهلععلو ااطاط فاسق برعضمأ ضرالارح -[ فب نالساو ه١ هةةعذ فلو ضمق !انةرحالا كيمف اهداسق 1

 0 0 هضاب ىاذكح امهدوصقملص ف ىرالارهل خافت الا ىعارملا بحاص من وةراحالا عمتف هيغل ةريظح
 ص كل 1 1 : 1

 و ا اتيام /, || ىهنالعرلا هل عافتتالا ىعا را حط ع :وهلود ىنام ىفالور لاو رردلا ىف هلع ىر ويفكلا|]
 ا /

 مالك رن ني هاش مشل |تبأر ثدلاو رحل اىئاذكوىب :.هلاالو ىجأ ىذا لا هرك ذي 1 اذ فو حا ان

 و7 زوحتلان مىدنجريلان ءىوملادسل 0 ( داك اهبدار ماو هلوق) ا

 0 كانك ىهتنا حار | باقردربمو لاما ىلع لحما م با قالطا نم الاكملا ن«هي ودتام ىعارملاردارملا نارك ثيح
 تيفي ةطر الإ ريدقتلاو هما عسب ز < هلوق ىلع فوط ءمىار وقارن عي مدلاب قا عمن ( ض مرالا نو دب هلو3 )

 فاذا نوكوهودو -ىهطرشلاو ه. !| فاضملا نم لاو وف ضرالا نودي عار عسب زد
 ةهانحت 0 م اقالماع

 : ْن

 بتالانو 2 ا د : نعش اورام الا سرغو هو ى ءايف 3 قدحوا ( ضرالا قس نأب هلوق) انزعشر دصم هنالهدعب ا

 لاا : الف صنلاب هتان ةكرتشلا نالزا حالا لبق هعببز ومال تح هكلهال ل قودابادكلل (هعيب اح هلوقإل |
 . دور

 5 0 ا ْ (عيلا ف كل التتدي هلوق) رمملاةعجار داو مالكم يفو ةباستلان ىلا 21 نودي عطقنت |

 7 8 ,2 ١ هد

 1 ل لو نيعلا كالبتسا ىلع اهزاوج معن مها: دق اما عج الو هنراحااماو 20 دئنحو رعثلاك

 | عوام موت ل 0 يله ءلا ةماقال 4عذل 1 نعلا نالرثهلاو غاب تااران الا غصلا مزلد ل او عفاذملاةراحالا |

 : ل / ىلع لس عاومق ن نكيملاذاتاباو اوكدالاعت الوادوصةمال (لغل عسب زاد هاو*) رردةراحالاب قسما

 1 31 ىجلب :لا ام همهورإك اقاط هال لس ءاومف ناك اذا. دوق ىل# تاراوكللا عمل هعم فلةءاوامذوق و |

 ا
 زود هياهمعم ناك اذااما ل يغلا هعم ركل اوني هان جاتا ءىومادم 0 |

 نعرونلا ىفوةيانعلا نء انش نيط نمىوساذالنلا لب دءاهرسكو ف اككلا مضن تاراوكللاوحااقاف]|
 ةغل ف لا عم فاكل ارم ا اهيف ناك اذا امتد ىل قو َهْعِل ل.“ و فيغتاو مشان حاسا أ

 ناك ءاوسا ا يا ير علا 1 ذدقو فيقعلا عم فاك لا حف 1 ذيولو ها

 1 .اعو (ماىفاثلا اود يدتعو هلو 5 خلا فاش لاو اوده< د وار قا ل ادب ركل ءااعو#ا ا

 لكؤال ناكن او ماستلا رو دقموي عفتنم نار .> هز ال ىو 0 ارايتاو هواي ةملارثكأ



 (نيعملا غن نمىفاثل «زحا) 00

 ا فنصملا مالكن العاوداضلارسك هناةيانعلا نعمل باكن م ىدهلا باب ىنانمدقو

٠ 
0 

 . ١ ١
 | الا هرع هني الف دصلانال (زوص فسو وأ لاقو هلوق) رم فادصا ىلع عمو ردلاءاة غاكردم
 | لاقي نا قب ةيناخملا نعة لال منعش زوعتال هناد# لوق ىلع ىوتفلا نك-!ر كار رضدعب الفرس كلانا

 ا رهنلاو رحلا قامهفلاخ وةيئاخلانع ةلال مثلا نامل قفاومفسو ونا لاقو حراشلا لوق
 | سوا جارسلا ىفو مالا هيلع هيهنل (خلا فوصلاو هلوق) فسوب ىلأ نعو موق نم ىنرعلاو لب لاو

 إ هنارما طار زبو رك ىونو ناو.-داك يدل هلاصت ام لك اذكوا كد باقل ل نيللاو فودلا

 ||(فوصلا اذه عبو هلوق) لاح اىنوزج ط رش ىأ (خا فو ىأ نعو هلوق) دافع مودعم
 ' دو درع ص لاهل. اقع لدلعتلا نلف فال مود 5 ركلا فائ ملستلار ودقمهب عفتذم م ومع لامر

 : ذالماعتلابناصغأب توتلا قار وأو فاصغصل مئاوقاذكو فالخلا ٌماوقو ثاركلا ىف زيحأ اا

 ماوعلا ن نمديدشتلاو تاّكك ف يفذقلاب فالخلاو ردو ىايز هلع صوصنملاهب قل الق همف صنال

 هنكمةررمضلا بون دقعلاو هقملب ررضنالا ملستلا هنكءال هنال (فقسلا فعطجلاو هلوق) انديش

 أر أو رعلا ىفلاقعطقلاهرض. ف قاذه (بونمعارذو هلوذ) ىلب زعازتلا ققحت.” عوجرلا
 ريغ نم كرتشم بوث نه همدصنوأ كردي ل عر زف دنوأ اخ صفوأ فس نم ةملح عب او م دعا

 ا جارخالا هبئاج قركذ لب عذجلا بناجف عطتلاحراشلاركذيمل (خاعارذلاعطقوأ هلوقر هكبرن
 ٍْ م المأانبعم ناك هيد (اههختباقتا هلوق) مق نس ىرعلا ىفاف عطقلاو عذجلا نيب ةيسانملا مدعل

 نماصنق صن نمنونلاو فاقلاب (صناقلاةب رضوهلو3) رهتقيعض حاضيالا ىفامو فلا ىف

 || اندهش ىري_سفت فطع ص:ةلاودملا ماوق قد..صلا ىلع هفطعف دمصلا اكرعم صنقلاو برض دج
 5 ١ ةدوغكل صوغأ لون نأت ضصاوغلاوهو ةوعملا علا لمقو حادسلا نهر هت هصنقر دصمنكستلابو

 | بسه هلوق) رع ه.5نالو لوو هنال لطاباهرمذ عملو |ادكحم كإ ارهفأيل اللا ن ههتحرت أ اذ

 ا قدئاصلا صوغ:وأ ةكمشا ابرمذب د.صلا نم رضا: صناقلا ةيرعذرم دو يجلب لان املعا (ةكشلا

 ٍ رلادا.ص صئاغلاو ريلادامص صناقلا حارسلا ىف لء>و صناغلل صناقلالوع# مدوناذ هوءاملا

 || هلو5) رهت صئاغلا فالخت ربجلاوأريلا ف هنوك" نممعأ ىاقلابصناةلاوهتل الا دئاصلان ا قلاو
 .| ةنبازملاو ىراخملاهاور ةئيازملاو ةرصاسخلاو داما نع مالسلاهيملع همينأ (ةئبازحا عب زحلو

 ١ نم ل. ؟ءالدكم اب هنالو اصرخ اا. تح لممةط: عاهل هس ةطنخلا عب هل وااو جراشلا رك ذام

 ىنرعلا لاق حاصلا ىفاكتاهومداصو ةمقءاذع ةرصاسخغلاو اي ز صرحا قب رطن زوال ه-بنج
 5 عب هلو3) باو دلا فاءلولوا مياعفتنمرمدت نا لبق ىا ا:عش لاق برت: نا ل.ةراسشلا عرب ةرصصاسخلاو

 ْ مارصدجملا سوماقلا ف لاقعوطةمىأ (دودحم هلوثل ربنةانمااب( رق هل مق) ره هثاثملاب ( 2
 : اههو مجلارسك ىندي داداود' داك لوقو هداز ىزعدد# نا ناحدحأو داد_كاودا دوك لا
 | نيءازب زازا اماو رامشل ا عطق ىف ماع ةم_هملا ل اذلابو لخخأاب صاخنملمهملاب هنا ىأي زا اركذو انش
 ًاريلازاهرسكو محلا غب زازحلان اال نءانضش لقت ل وقأو ىوصلاج هنا ةيلالين ثلا قف
 ءايضلا خف مسم ىلع ىوونلا هاط.ضوان>*ش لاقرجئانظوا ارزح ىأ (اصرخ هلوق) بتل فوصلاو رغلاو

 | ةنيازملا نعوم مالسلا هيلع هنا ىورامل (قسوا ةسن نورا ف زو ىىناشلالاقو هلوق) اهرسكو

 من ير ظ

 بخ ناهريسفةواناضعا هاو راعفادارعلا ىنعموانيورامانلو مك نذا هناتانارعلا بامصا الار دل اير أ اع



 يب او

 هدب ( نكح رمال:م ىلع) :

 ىهو ىلب زريتلاةهوفدسوأ (ءامل لوخد عضومدسناو هلوق) كلما تو. م دعل(حلاهدايطصايالا مق |
 عج او قب رطل ةهوف ىلع دعف لا ةءو راهنالاو ةقزال هاوفالا-ة:ءاوفالا :دحاوو اولادي دشن ٍ

 عمن الهلوق) حام الكل اتهفنءةلاقلا ىأ ديدشا ةهوفل اًدرنااضءأ لاقي و سا. قرمغىلعهاوفا |
 ىلعرمتقا (حما نكمأ ن احدن ليقو هلوق) هلزارحانسداردقلا | ذهنال (جياذملا ضع دتععببلا

 هلا.تحابهمف ستحا اى هنأ, كلل عماضب أ ىجلي زااور هلا هير دصو ىوجلا هعيتو ريثلا ىقىليصفتلا اذه |
 هاوقب اكلم لادداىلوالا ناك (فالالباهكلماه أ يهاذااماهاوق) لق هلباقمرك هلا ذآ راسم
 دلاريطتت طقسف همالك قاس نماذ أ دايطصاريغب ذخنالا هنكمأ اذا اعف ملاك نال هعبب زاحأ
 مالا نه زلم الذا كلملا ىفال هتعص مدعو عسيبلا ة عصف مالكلا نأب مهضعب هيلع ىرح ناو ىوجا

 مفالعتالب زحل نكمل ناو فالخالب اح هل_.حريغب هذخأ نكمأ نارظاي كلا تويثدعب لب عببلا
 هزال هماللكى لمأتلا نعةلفغمرك ذاعح راشلا مالكفف ريظنتلا نا لصاحملاو ىبتنا ليزلا مالكم دمغن

 ذم ءال ناك اذا اهنع ورا عيطة الةرمظح ىف ناكولا ذكو هلوق نم همّدق ام ىلا ىرتالا كالذي يرمصم |
 وه اذهفاضب أرك ذامدمفب اكل مراص ت-ةريظحلاف هاقلأ مثهذحأ اذا هانعمو هلوق اذكو دامط دال نال

 ريطلاو هلوقإةليحالب طخالا هنك< لاح ناك اذانماوكلماهأهاذااماهلوق نمدارم انا لعةن رقلا |
 مدل الابد (ءاوملا ف هلوق) سوماقلانعرونرا.طاورو.ط عسجلاو دحاولا ىلع عقيدقو رئاام عج
 ل.هىفلعتسا مث ءيقلاو سفنلا ل ىرمصقلابو ىلاسخاّئثلا ىلع لاقي و ضرالاوءاسوكا نيب رذعسملا
 داو رلارهاظىفالوأ لاسرالا دعب هبلا عجرب ناكءاوسو (الوأ هلرأ مث هلخأ ءاوسهلوق) رهن مومذم ا

 زاومامدع هدو ةيلالينرسشلا ىفاكةياورل ارهاظ ف الخ دسقتتلا نم ىليزال اعمترردلا فاخ ناهريلا فاك

 لهو ميلستلا ىلع ةردقلا مدعلارالاو ذطخالا دعب ههجو 9 هكله ىف سدلام هعبب هذخأ لق ناك ول 8

 ددصلا هضرأ ىف عمتجاولور خلا فاكهبلا عجر ناد» هللسولا هن رهظتةرملاو نالوق دسافوأ لطابوه
 ءابادكلممدعلو ذأ نان وكيرسكتذأ سنك :ولاذفو هكلع م هنالزو حالو ذخاريغ نم عاش
 ىلا: زراجثالكرارقلاهجو ىل-ءهضرأب ماق ل علا نال هكلع ثيحلخلا هب لسعاذإام الخ
 هعضوموهو هساك لدي ىلغلا سناكسلاو هبسانج مضاخا نئاطلا سك مينوق ندا دا
 ىأ (هيديقامناو هلوق) حاعص هلم سنكتو ريسكلانسنكي ىلا سنكدقو رثتس و هيف نكير هلا ىف
 اطوةس ىوهلاد.سلا لع ىذقياماضيأ الد (حلاذإ.-ريغنمءذخأ نكم أ نادل وق) ءاوذافهلوقب|[

 باسو ره اال مثلا فىلاقرلا فاكملا نوكس (لحئاو هلوق) قيساسمف حراشلا ىلع هضارقعا
 الطماننوكين المت. ةتيملا عب زحل هلوق ىلع هفطعزنكلا فو رايتعالا ىفجاستنلا عيبداسسفو
 نالطلاو لحما فداسغلاب يل ولو ىجيتن | لطابلا نم جاتنلاو ل-# | عب لعج ناسهربلا قو ةتئااك

 ىلعةر دقلا مدعة معلا نم عناملا ناكفهدوجو ريدققت ىل-ل الاقلام لا نال هجودل ناكيل جاتنتا
 مفباحاتن:|لا مضي ةقانلا تدبر دص هررنلا فاك اتنلاو مودملا عسبب نيكل جاستنلا فال ملستلا
 ردصملا هيداربو قلطي ةدحوللاء[.لا فب ل21 (ةليىال.- هلوق) . جوتنملاهيدب راادرسكو نوذلا

 تابحردصم لسا نانمرمنلا ىفامو ةياذملا نعر لب احعسج نوكي نال مح وةرذه“ امك ةغلاملل ْ امالي قو ةئنالايراعشالل هلا ىفثدنأتلاءات لودتدواض أ لحنا هل لاقياك مسالا هيدارب و قاطب و

 نيللاو هلو ) لوعفملا مسا هيدي رأ اردصم لمحل نا ىلارعشتب للاب ىم»: كلوا هب مست ىلبح ىهف ةقانلا
 نأزاواررغ همفنالو ليكمالا ماعنالا عو رض امعسب نع ماللاوةالصلا هيلعهمهنل (عرضلا ف

 تادل عرضلاو هزي ىلءردةءالهجوىلءعئابلا لامع طاتةع نبلل او جورب دقن ىلعو انش ثم رذلانوكي 1

 دايضلا 0 عرضلان |سانكهلو3 ىذتقهورهت سوافو سلفكعو مض ىلع مج ةأرال ىدشل اكفلظلا |
 ل ا د هام سا سس هاج م جس دلع ديس ب

١ 

 اع ا أ تعمتجاولو هلوق) 0 قدأزاوملا مدع نمحاضن الا ىفامو فالح كمل د.صلكريلا» راحازاوجىف |

 كم. اد صلكرلا ةراحا كح ىف



 (نيعملا خت نمىفاثلا'زجتا) ١
 عيبلا ل طسال ىدقعلا ىف نولحخدي مهنالحاضبإلا ىفهرك ذامباوصلاو لطا.لا نم الؤه عسب ءريغو
 قحىلطانهنانةيادهلا بح اطمرك ذاملوؤدو لطبل راك ن اكو لو هعم عسب ومونمدحاو ىلا مضاعف
 ءالؤه عسب لطب وللي ةنافةيانعلا ىنهلاقاممحاض اوانذهش لاق ىياد لا ناك هلباقءامقحىفال هسفنأ

 ناباوحلاق هفالذع رمالاو رحنا ىلا موعضملاكعبسلا ىفمونلا موهضملا نقلا عيبذتنحورحلاعيبكن اك
 قل ءاق لطا,ءالؤه عسب وةبرحلا ةقيقحت وشل الصأ عملا ةلع مدع ءاق وءادتبا ل طاب رح ا عسب

 ولو مهسفنأ نم تناك لاوريدملاوداولا مأ عيب زاحا لو رين اميندب قرغلاواوتقيقح مدعل اد ةباالهي رحل
 اوجرن مثلا ىفهلالحم مهنوكملءادتبا عسملا ىناولدخد كل ذك ناك ذاوهؤاضق ذغن كل ذب ىذاقلا ىضق
 مدعل لن درا هنافرحلا فالح زئاحءاقتب ةصخلاب عمملاو نمثلا نم هتصح نقلا ىت.ف مهقح قلعتل هنم
 ىبترسلاهراّحخاو (حلاربدملا ف نعت الاقوهلوق) ىمتنالطارهناو ءادتباةصخلارعبنل مز ةيلحما
 ىأ نعتياوروهوهلوق) ربتىس واوطلااهراتخا ناعضلامدعمامالا نع نسما هياور ىأ لو لاو
 ةياورلا تقفت اقدلولا مأامأو ربدملا ىف ىهاما هنع للعمل اةياور نايةيابنلا قمّدر وةيادهلا ىفاذك (ةفمنح
 ىلعو ناناو ردلولا مأ موقت ىكرتشملا دمعلا راكب اب نمةيانعلا ىف نكمل بصغلاو عسملا, نعت الاب
 ةعفنمدالبتسالا, تاق نال (لاةنقارتعق ثائثدلولا مأ ىف نعذمف هلوق) ةعونمم قافتالا ىوعدة اذه

 ةعفنمو ةبقارةباعسلاو ماددتسالا ةعفنمرسدملا قوه نمءاولاو مادختسالا ةعفنم قب و ةباعسلاو عسبلا 00 7
 ىأابمنانمهداز رهاووراتخاام ىوتفلا هبلعو مدالاى :رغصلا نءربنلا قف نكلةلئازلا ىه عسبلا نهرو تبدا ا

 مصالاوهو ئداّدحلا لاةىدغسلا كاربنلا فءازع (حاربدملا وهلوق) نقلا ةعق فصندلولا مآةعق | «/بررر م 0 الوز
 هبلعو عصالاوههداز رهاوج هلاقامو لاق ثء> ىب.علا» 1 ذام مج رثلا قه فلا وىستناىوتفلا هبلعو كشعب رم ةنفار : هنإو 01
 ىبتن ا تفي هوالثاق ثمللا ىأ همقفلا ىواتف ىلا اضم أهازعو نقلا ه3 فصنريدملا ةه3 نا ىنعي ىوتفلا||| سيئ 0 0 3 |
 نمذإالهناه ير لب ىاب زلا مالك نمرهاظ لاف بتاككملاامأو نقلا هت نمفصنلا ىلعدإولا مأورمدملا||| 0 7 3 نملك ةهثنانمهدازرهاومخركذامىوتفلاهبلعو عمالا ناروتو ىنعلا مالك وجم نم لصعتف | نو كان: (دلان ير
 ةهجح نا ضومقمامهنال امبتعد هملعال او لاق ثدحال مأ ىرتشملا دنع كالا نانعذ: لهداولا مأو 0 الن 1 ريدملا نا ىنهينحاصو مامالا نيد همقفلتخملا كسلا ىلع ىلال د ةسالا ناب قهركذامىلا ىرتالأ قافتالابأأ| ىو كد ا 1
 فال لاومالارثا كح ةرورضهينانعذيف عببلا ىفاميلا مضامكلاذجلو ةقيقحلامامهو عسبلا قاهر 31
 ْ قدلتاماعبلاةهمشنادلو ه,سحنامذلا اذهو ضمقلاه مف ققتنالف هسفن در هنالتاكملا / هدد
 عسبلا قامفوحخد سلو بتاكملاك اراصف عببلا ةقيقح نال. ةبالامهو ةقدقحلا لءق» لكم ىفهتق رق اكرر

 قى لخديوهدحو هسف لحخددالىرتشملا لاك [.بيلا مضاعف ع..ىلا هج تشمإ لب امه سفن ق-ىفأ
 ىل_ عنوعؤم :رغسباكملان اف رهاظهنارك ذةبانعلا مالك قاسنادعن رهلافاذكو ىبتناهملا مذاع

 ةهذ نركحت نا تشو لات ثدحةريسذلا قو دام عماذهفيكتلق نافىهتن ااقافتا ىرتشملا

 ناكف دنع نماهقفتهرك و هنا شو هلوةرهالظ نالدرسالاذه تلق نقلا ةعذ نم فصنلا ىلع بتاكملا
 ىرتشمادبععمادبع عاباذا ىنعي حما هدحؤ هيف لخخ ديالى رتشملا ل رك جان زلالوقو لوقنللاغلاذعاش

 قحىعسبلا عصبق نمثلا نمهتصح عسابلا ددعى رتشا اذ أف امهتعق ىلعنمثلا مقر ىرتشملان
 لبق علان اىلاراشأ (: ريما قداقلأ مّدخأ اذاءانعمو هلوق) ةَمَلا نعي اهن خصال اوهو عاملا دمع
 زودمةديصلا دعناماو كاملا لق هنوكلدإ حريغ نمذخخالا هنكمأن او مدنال ىأ (ةلطهز وحال دمصلا
 ىنهّش ٌوربةربعالو ملستلا دج ديو رئارامت هلو ملستلارودقم عامذ مدح هيآل هل .حالبذخالا هنكمأ ثدح
 نيتياو رلاك_ كالذدعب هلسن اف هعيبزوسالةامحال ا هذعخأ هنكعل ناو هجراخو ءاملا ف تواغتي هنالءاملا
 سوماقلا نعربلا ىف اك ةريظحلاو نيِسّتْلا نع ةملالينرشدسافوا لطاب هنا ىلعءاني هلساذا "الا عمبف |

 (ةقت) ىبتناةكحرلاو ضوحلابةيانعلا فاهرسفو ىسبتن ا امصقو اشحن نشا طمحملاو ثلا نيرج

 ئ

 زاوجف



 هدب (ناك سالئمارع)
 نمثلا نالانمتاهلعج فالك اهزازعا اع.ماهلععةدوصقماهكلم قوانعرش اهم ناهابرعأ ةمذلا لهأ |
 «لتانلادقعام ميلزاوجلامدعب ربع 204 ةّدمملا ع-ربز ل هلوق) ىلز عسب اوه ل_سالاو عست ْ

 انالح مامالا د اعروص مرح ةدرعشالا ةمقب نم اهرش عضم (رخاو هلوق) دسافلاو لطاملان م

 اهناراتغلاو هحونمالام ثراصاممف سانلا ةغرلامالرخلاك ةدمملا دواحجو عئادرلا نع رب امه

 َُض ,لسملا ق-ىفقرفال ئايمذوأ اسم عئاسلا ناك - (!سللوق) اهو اهدلجزال ةتيماك
 دا اريف ىىذلا ق-ىفاما جي ذملاريغ حرجا, تتاموأ ةذوق وموأ هع غم تنام اون كاملا

 اال كنحرلو هنونسدي مجال يلا مدق نمهإ عج سنا ىف هض فا: اف ىناثلاامأو لّوالا اهب

 تلق ىتلاىب هه ةذوقوملاو هداسفب ةريحتذلا ىف محو زوكالد د :ءوفسو ىألوةوهحاضدالا فو

 لاق هيل ءلامذامىلاداسفلا ىرمس هناىثحهفنافت-تامىذلاكادعد ىعمتل | هلو رثمو اندهش بشخلاب

 ناحأو ءاضقلاب ان عببلا همفذ قت ريدا اكه بف ديتم هنالداسفلاهملا ىرمس» النا يش ناكو رهثلاف

 نمادعةيعستلا كو رتم عيب ىزازبلا لافانه ن هو هفالجتر يتعد ,الفارملع صوصنم همنا. اكيلا ف

 رخما عمب نهىثذلا عنعالاسغاو ىو اقافثا تملا حراسشلا ديب ةفاذه ىلعو ىوحلا لاقزو<الرفاك

 رحنا ىلع مهفطعف (جادلولا مأو هلوق) اريرقت الاضا ارعا ن وذي ديامو مهكرتدانرعأ دقو لحاهداقتعال

 ٍ نال لطايدا نعم هساق هنأ ىرود تل |لوق ىف لاق ثدح ةرادحلا قىرح هم ءاءو مويق عسيبلا نالط ىلاءاسعا

 ريدملا تح ىئد عناد ,رحنابدسواهداواهقتعا مالسلا هيلع هاوق اأوقبداولا مأ قح ىف تن دق قتعلا قاقدتسا

 كإملاتدئواو لوملاّ ىف ةمزال هسغن لعادب قدتسا تاك او توملادعب ةيلهالان الطبل لاجتا ىف

 نال :عذ ىف ةراكلا مسفنتو نيدباورلارهظا ىف زاح ع ملا»بتاكملا ىضزول مج هد هلك كلذ لطبلعم ءدلاب

 نهم هتزاحا نال دحاو ةياورزحر هزاحافداضر ريغن عسب انام هطاقسا,ىضردقو دق ناجح زل

ناخما نعهيفو جارساا نعرمت عيبلادقع ىأ دقعلا لبق ةياثكلا جس
 1 عيب زاحأف هاضرريغ عج ولةي

 لارع نمد عجوت الاون 1 ٌدهيادهلابحاصن |ملعاو خامل ةماع ه.لعوةياورلا نم عيصتلا فرص الوم

 ريدلافو عمال فاير باك لا ىدقعئاذملو فيقوم »نا تاور ارا ت

 00 آقو اللعاب دلمج تانلا ل نأ ىف فسو ىأو ةغستح ى أ دنعدإولام أىناذكو ىذاقل اءاضق

 ١ اض ادلولام أ ىقهذافن نا حفلا قو ىذال اضتيزو بندا سلا الطامأ ةيانعلاق باحأو

 ليلا ىَأ ى 6 :اىلوألو الاوذافنلامدعرهظالا هزازي || قو نمةءاورلا مص أوههبيضاقلا ىذق اذا قد

 قام طخاذك افوقوم هنوك نمىلو الان عسبلا نوكى أ ةيادهلابحاص ىالكنم

 نءانمدقوذفْدلولا مأوربدملاعسبزاوت < ىذقوأ ىدذاقلا ناريدمودنع 285 لا

 ًاردصلاافافلتتع تاك ةلئسم ا ذهو علا لاقذاف لامدعامر ةرهظالان اهي زازمأ |ىلاوزعلاب دريخلا

 ىضاقلا ىذقاذاف اهعسبزاو> مدع ىلع نوعبات !اعجا مئاهعيبريح ىلع ناكواهعيبصالر ع ناكو لالا

ا عاجالا نا ىلعءانب فالخلا عضوم وأ عاسجالا عضوم ىف كاذ عمق عفت : لهاهعب راو كلذدمب
 ِ رخأتمل

 دقعت اندنعو عاجالا اًذهدقعئالو قباسلا فالخ | عفربال ضعم اادنعفالمأ قباسلا فالخلا عف ةربله

 ا قباسلا فالخلاعنتربو

 ْ نان .او ردلولا ما عد ىضاقلاءاضق فو ىنشو رتسالا لوصف ىفو ز<1داولا مأ عس ىضذقاذاى غاقلانا ْ

 لطب هلطنأ ن اوك ْط :هاضما نارتآض اقءاضما ىلع فةوتن هنا عماجلا ءاضق قود فنيال هنا امهرهظأ

 هلود سَ مدار ؟ض عم عبو مهكءالؤهدلو حارسلاز ءردلا ىف (بتاكملاو هلوق) لب واقالا هحوا مهو

 داولا م أو ريدملا ف نع لمقوكلاملان ذا, ضمعلا قمفربت ةعمربغ لطاملا قدقعلا نال( ىرتشملان مذ ل

 واسط وة فا !او ةفينح ىأ لود لوالا لءةوءار ةلاموس ىلع ضونقملا مالاح ىندأ نوكجبال هزال

 يد لاباس لجو صمغ 4 ,اهيامثامدلو أولا, اواو ملدا اد>أ ناكاذاحأ أضالا



 (نيمعملا تف نم ىف ءزدلا) 2

 هنع ىوتماف صولا: هفاصتاعفالاواعو رمثم ناكل فصولا نءالدنول هنا ىلاارطظن ةيعورمثملا اوقلطأ

 يجني ناك هل صأت اعورمشمد_افلا ناك ثيحلاةءاسع باوجلا لعب هنمو رحالصأ اعو رشم قرا

 تدسلا نآن ناحأ ثدح قرقحتلا قدرك ذاعذ تلح ىنغتسس وضردقلا ىلع كلا تون: فووتالنا
 ضيقلا ل.ق كاملا تيثب لف تاعربتلاو ةرهلاكض يلا .ديأ تين االااببس وي لداسفلا ةفصل فعضامل
 هنع ىن ةعملاناذاد_:ءعبلاك (هنع"ىبنم رخآ ئثهرواح نك! هلوق) ها بدماروصقل

 نوك لب نس اسم نانوك. اليس لا اذه رع :ريسف:ب هنأ هنم مهب ) ريسفتلا اذه هلوقا ةالصللا 0 1
 ا لطان لك اموئمدحاوب حو رسم اريغ لطابلاو هل داي لب هغصوب عو رشملاريغ هناا معادسافلا ٍ ناي( 0

 .٠ 5 6 ممل لأ مالكهمضتقي ىذلا ناب فلا هدر وهفضو عو م ريغامهةهدحاوب عو رسثملاريغذا سكعالو ١ ك6 0

 ءاطعاو لطاسلا فالخي ض لا. كلملاديفي هنادسافلا كحاواعج مهنال ناب امّما ههنا ل اوصالاوهقفلا :
 ناناسشم لدم ورسم اريغو هلصأب حو رشا اضد اوامر انتتجوي رن "الا ىانب امه دحال كح 0 - ١

 هلعح ن -!و فرعلا فض دالاو معالا نيب اكرتش مد ساغلا طفل نو :ناالامهللا ناق داس فم 478 / هو 1 3 5 7 0 م 1 0 7 حرا عقلا
 مهضعل لخدا اذدهلو ىوغللا ىنعملارا.ةعابهمف ةقمق-وهو ءلارتشالا نمريخ هن المعالا فا فرعازاحم ٍْ 0 0 ىي ا 0 ِج 90 هع 0 : « بورك

 مرني ناكول هنا هلداحو ىسوتن ارو احم فصو بدس لكلا فصو تا هنال هلوهثل دسافلا ىفدو ركملا 0 ل 3 د

 حونمملا د_سافلاندابنا ءالا قاف ءازاسم هلع داراو ه-وناقداصتءملاموتكلاقداصتل موعةه> هه لل ر 3 6 هيمو

 0 5 ا 0 0 3 ا لكس ىيرإب لمار

 نايدوجو نارماامهنافةكرحلا عم ضايسلاكوأ ما.ةلاوداو لاكن اعمةحدق نييفاذتملان ال ىوجرخ الا 0 د ا هوو

 نوا.نا نكعذا امهءاستجا ةمعل قانتلا ىهىتلا فال خا ةباغامبن سل نك ةقيقحلاىفنافاتخعأ 8 تايب لكإ 0
 مدصعلا انتو نضيقنلا انت ةعبرأ قطنملا معفر رقت ام ىلعةافانملا عاونأو ضب ااكرحتمدحاولا ل حلا ١ / كم 3 كلن
 ةيسونسلا حرش نميلط, لكل ىلا عممالاكلا قابو نيقياضتملا ىفانتو نيدضلاىفانتوةكلملاوا 00-0 ام 2

 عمىنعب (هوركملاولطابلانودهلوق) ى وجدرهاعمىأ (دياقلاببابلابقلمث هلوق) فنصلب
 نءرهنهرايساددعتب هعوقو ةرثكل لءقو (فصودساغلانالهلوق ) ىوجاموماعب املا لاتثا |

 قدصت هنال ( لكل فصولا تاوف متذ هلوق) ىوج فصوداسفل ا!نالل اد تارهاظلان اكو ةياثعلا

 محصن ةكرحلا نافرطت هيف (حلا ةكرحتاك هلوق) هفصو عو رشمريغهنا ام.نمدحاو عورشملا ربع ىلع

 هع مدع نالراغت همقو ىوجدو ركملاو لطايلا ىلع هل مصب الدسافلاو تادنلاو ناو.حلا ىللءاهلجا :

 رظنلا عطق عماماو هب مالكا سدلو هوركمملاو لطايلاو دسافلا نملك ىقةريتجملا دو.ةلارطنلاب لحل 1# :
 ثيح نماهمدعنوكتن !نممعا اقلطم ةمعورشملا مدعوهو كارتشالاه.فدح وامر .ةءاو دومقلا نع 1

 ىلعدسافلا لج ةعصى ك الفل كلا فصو تاوف تح نموأ طقف فصولاو أ صولاو لالا ||." ( 0 0
 لط.سوهف عسسل ز كرف الل ثروأ ام لكردلا لاق (حا طاضلامت هلوق) هوركملاولطابلا 1 "دج دلو 0
 ىنعي (ةتمملا عبق هلوق) نيضوعلادحأ ىأ (انمثوأاعببم ناك اوسهلوق) دسفموهف ريغ هنروأ امو ١ لرب هلي سس

 كم-كاريغ ةتءملايداراو ىليز رحلاك ةمذلا لهأد علا ةذوقوا|لثماهريغامااهفنافتح ثنامهئلا
 ريلادمصو لوءلااذكو (رحتاو هلوذ) ردلاءطو د.ك ع سب جرف حوفسملاىأ (مدلاو هلوق) داركاو 1

 :رانلاو ناكى رتتسااريعضلا 2 ,رابتعا نكمان اهلوق ىلا نايدالا ضءد ىناك ناو هلو ) مرحملاقح ىف
 تاخد ءاوسنيعب لو ناب (اسنمهرايتعا نكما ناهلوق) نيضوعلادحا ىلع دوعب امهالاكءرابتعا ىف |
 هسفن ق حى لطابو ض.قلاتنهذدو كاع ىتهلباقاعذ (دسافعسلاةهلوق) رهتابملعوأ هيلععاملا |
 قأيساكعئاءلارمأب ناكحا زا ىأ ض.قلاب كاعد سا غلا مهوقو ىليز ض قلاب نه:الو كاعال بح

 (اعيمهنوك نعت ناو هلوذ)ةدسافلا عومسلا ماكحا نامما.دةعىذلا لصفلا نمنتملا فهي خي رصتلا |
 دنعلامرلانا قرغلاو (ىلطانعسلافهلوق) رد نوز وهو لدكمو ريناندو مهاردك نيدب لب وق ناد
 11010 م جه ا 25222772755 ص تل هس جت م حس حتت

 لها



 ه6 (نك مس لعإ
 هنا ههجوو ره نأ. سالو همنوهو هيف ةظفل ىننعلا ف عقوو ببع لكن م: ىرب ىئثأ ىلع دعلا اذه
 مسول ناو مصهلوق) ئربل فرظ (عسلادنع هلوق) عاسجالا,ثداسحنا لوانت. ل كلذك ناكول
 :ءاربلاءذهىف لح دنف هلوق) ةءاربلا ةصص عنمتالف ةعزانملا ىلا ىضفثالةلاه ا هذه نال (لكلا

 ناهحوذ تدهس ىتااو ةنثاكلا نو.علا نم ةءاربلا طرشولام |( ثداس اود قعلا دنعدوجو ملا بسعلا

 فرص هبببع لكن م ةءارملا ارم ولاماو عملا رمت نع ىو دس هنأ نورثك الا عطق هبو امهحصا

٠. 

 3 6 ل ةءاربلا نال (ثداحلا لدي ال هلوق) فرصتي ىتنا فسوب ىنأو مامالا بهذ مىأ امه ذمر هاظوه لدخر يل نإ مارال تدم ناقل عادل لقب يدتفا و هبال فسون نأ نع (لكب 0 ل ب

 0 000 10 دوجوملا نع ةءاريلا,كلذو ةمالل اةغص نع هقح طاقسايدقعلا مازلا ضرغلاانلق تءاثلا لوانقت
 لايم ”> نمير راكع/ || فسويوبأ لاقو اضرعىعمءاوسامو نطاسبلا قاموه مامالا نعفءاد لكن عءأرباولو ىليز ثداحناو
 تروي 3 / "هذه فالّخالا ىلع ندم هند وانس فالخلا (حتاذعا اربلا مصت ال ىيفاثلا دعو هلوق) رهن لكلا لوانت

 - مهري دقي ندفو مصنال لول كيلقو كلا ىنعمءاربالا فن اله دنع مص:الذلو هج لا قوقحلا نع هاربالا ة عصف
 ا ا نمة:ءاربلا مصنال ل اوه ىلا ىنأ نيا ناكو ىلد لالاق ةعزانملاىللا ىذفت ال طاقسالا ىف ةلاهجما 1 ون

 فري ءاندب و لحي رب | ةنينحوأ هل لاقف قئاودلارفعج ىأ سل ىفةفيتح أن يو هنن تربدقو ىرتشملاورب لامسيعلا
 َْى رينا عئاسلا ىلع بص ناكا بيعدرك ىفامالغوأ بيعاونمىنأماعضومىفةيراجحاب واتأرا يلا ول *ةايلاي ف خبملا

 دحا ىف (عبلا مدن هلوق) ةفيلخلا كو همقحا ىتحاذ»ه هيلْزيملو هنمواهنم عضوملا كلذ ىرتشملا
 لوق نم قمسام ةني رقب ث دا ل|بيعلا ىلارظنلا»ىأ (لطاب طرشلاو هلوق) ىبلي ز ىذاشلا ىلوق
 انش ثداحلا لح دمال أرفز ردعدنءوراشلا

0 

. 6 

 حسا اقل

 ىلادقعلا دوعل هررق: لق دسفملا لازاذا نكلامترعثامم مر هنال عذرلا ةمجاو ةدساغلا دوقعلا نالمرخأ

 دسفتا عه لوديسفودساةووف مص دضاداسف مركو دقعو رصنك دسف سوماقلا نعرمنلا فو زاولا
 دسافلاو لطاملاوهو زثا<اريغهل. |ةيفرتاجلا مدع) ايدارب نا لق (هلصأب اعو عمم ناك يملا هلوق)
 دساقو يحس ناعوت عسمملا لاق ثيح ميحلا سو نم فوقوملا فدل ف لعجو حتفلا نعربمفوقوملاو

ردارأ هنارهاطظلاق مزالريغو مزال ناعوت ميمجلاو
 مشروب 0 فوةوملا ةصالخلا فرصحو فوقوملامعيف دقعنملا هج ا

 تو ...٠ زاحا نافرجأت سم او نوهرملا عيبولامابغمةيناسةهوخأ د ازو رشع ىنئارمعلا ارماعدازو رمش عةسجن ىف
 2 معىرتشلل نكملاذاو ةل عم ةرجالا تناك اذا هلام هملا لص ىتحهدي نم عزت الو طغن ع_.كارسأتسملا

 وو
 | نعزججلا نال نيد نوترملاضبقو ةراحالاةدمغارف رطتن نان يب ريب ارأ سو نوهرم عسبما نوكي
 ردعاتراطتنالا همزل كلذ لع ناكناو عسببلا عقيل ىضاغلا ىلارمالا عفريدأ ل اوزلا فرم ىلع ملستلا
 أ عوجرا عنعال قاقتتسالابلعلاو قاتدتسالا ةلزنع كلذ ناريتعي امونالاض» ًاريقي امهدنعو فسوب ىأ

 هقرب عسب ولام ةفوقوملا تاعاسلا نمواموق ةياو را رهاظو ىدام-علا لو دف ىفللاق قاةحتسالا دنع
 انخيش نمثلا نم عببلا هي عقوامر امامي فرب ةمالع فاسقلا نوكس مةرلاو هلع ىرتشلل نكلاذا
 للة الال_مأكللادفبالف (هفصوو هلصأباعو ثم نوكمألام ل طاب افهلوق) ةيناغراتتلا نع
 راركشلا نم هفامىذعال ( هفصو نود هلأ. اعو رشم نوك امد افلاو هلود) هدعبالو ضمقلا

 عم ادسافهنوك نافهتدعو هزاو>ال امو ةّءمالامهنوك ه صأ ةمعو ريثم 0 دارع نالءاو قيساعل
 | اقاودسافلل ةحالوالصأ مصن هنادسفي هنافاغصو مدنالام هناي هقرع ث يح يامل | عب راو هت

3 1 



 ل لد هنال ا ىقردات) 4 كرر ءرْ ىذر اس سعهبوو ا قاما

 ىنبعهف كالملاوراتحخا ل_لدهبف سدل هوو سلا ناف طرشلارا !ارابخ قال دك اسماو هئاقيتسا
 | ارشلوأ هلوق) رض نوار ا كك اال ةح امنا مكروأ وأهسلف 0 ملطا م هلوق)
 هنم دال ناك اذاام ىلعلو# هلو) ىوجا ضر نوكسحي ثرح اهريغل باعا ءارش ءارش فالخم (ا4 فاعلا

 نوكمأل فاعل ءارمشو أى لاو ادرلل ىوكز أ هيام ص نو تهاوملا نعشسلالرنرشر علظالا فالح (اذ
 درب راملع ء هل ج هل ىلع ف اخ وشهو رفغسلا اسع ةبادلاددحو (عرف ( هاروهطالا ناةلطم ىذر

6 
 ردح زورا نكمال ةيرازبلا ع ةلورنل اق كيل لاكر ود عموهو رفس ]اء اضقئادعب امكرو م ا /

 ا
 هلوق) رقتس نيلدع ىف ىو ارملع ءرقتساالذا (ا ل دعىففاعلا نوكلوأ اهلوذ) عجاري 00 يور ثم و © /

 3 يود

 ىدكالا: نمدسلا نال 8 !|فصنب ع جر ىرتشملادنع عطقلا بدس تامولت (م وسل عطقوأو ىلإ 2 نجي عاف 3
 با ةقهسم ريغ سفنلاو ةةرسلابة- ةوسألا ىهاجال هنا م هل دب نم هيلع بدي هقصن 71 فلير 7 تقعد[ دو

 شس ةنال ىرتشملا ضعف كالحلا ن 9 .ةوندي دشلار 4 ىالوديدشل ادربلا ف قعطقت الو مسقاهنا ىرتالا 3 7 : تحيبلو / كانو[
 2 20 بي 35

 سلا ضرقلا لبق هدي تعطقولذا ضو..:لايدبق ىايز سف.لا ىلا ىرسناو فصنلا ف فلعلرير _- "اضالب 0-5
 دازول(نمس“ /| درتساو هدر هلوق) ره هريغوأ أ عئابلادنعناك (بيس هاوق) ىدنفأ حو اعاجلأا - اند رداقسلا كلر:

 لا لكب عج هرءدر تاودك اسماو درع ريخغهنالىلوان 2 نمدلا فصمن . عجرو هكسماوأ هلوق يد 0 ناك زر فدو

 2 لادن ب ىرتشلا »ب موهوق نانامعدل انعود>رلا يعي مهد -ةءو ههصنب عجر هكسما ناو توك ا

 0 اصىلار ظنلاباماو ءامالالوقىلار ظذلاب قاقت اكل لي ادع ةَدْلا (ضقلادن عالو ىحي ىفلإ ”فهيهزإ |
 د هلذكاى.

 ةرهلاو بعل اةلزنءامه دنعو مامالا دنع ق اقدقسالةلزنم عئاسلا دنعدجو ترسب لتقلاو اوأ عطقلانا 0 وى م

 قاقدتسسالاب معلا نال وكدع عوجرلان نماعنامنوكمالبدسا ااملاعءارتشا اذااهنم عضاوم قرهظت 03 20 0

 قاقحسالاب نيلعلا نا ملعاو ىجل زلا ةعحار ع لعت لد ؟اسملا قابو ىضر تن .علابلعلا نال ع:عامهدنعو هعرعال 0 هلا
 اذا ىعي رى رورغلامدعل ق.قردأولا ناف ريغلا كإماجانا لاعاد دلو أف دن زاستناك اذاآلا هلرثأال 0 3

 بوب قاقتقسالا نا لءاوا ريف هكلم رهان ىذلل ققر داولافرغل !!كلماهتاءاماعاهج و زتوأ ةمأ ىرتشا

 ىزعهدعبواأ ض.ةلا ل مقاله احوأ امل اعناكءاو 5 اءدج موق ىف نمل |عس مس ع رمرار علا نالط

 ذفنف لالا ىناذيالوهو عام 0 (هدربال ديم فرصتي هدار

 بوولاو عئاملادب قدٍجو نوجولا بنا هلودراار دعت هناصقتب عججربق بم 1 ل

 ١! عمعم ىراشملا وب قم عاملا دب ق قولو قنا را اىلادو-ولا فاضدف دوجولا ىلا ىذغي

 هلبق ناو نذل عبرب عمجريو ثداحلا بيعلل داما ىضر نود. دربال .دنعو ناصقئل ايامه دنع عم --رب

 فصنتسف عو>رزاامهادس>|قو نايات تفللدقو هقف صنت ىد ا مدع ءلانالع ا اررالا 4ك ”الشمف ا تا
8 1 
 قافسدألا ةلزنع هنالءد-:عضعن ىلع مهضعب ةعاسلا عمجر ريخالا دي ىف عطق مث ى ديالا ه-ءلوادتولو 0 نمار 3 - و

 اضأةرمللاو عاطتوا هد تع سبعا |ةلزنع هنال همثلاب ىلع هعئاب عحرب الو عاب ىلءريخ ال |عجرب امهدنعو 1 انكر هور 7

 كلوتات 0 ناصقتلاب عج ربامهد دعو ىذا ودنع 0 ءرتشملاهءةعأ اذاعفا و . ل د
 ح 0-5-2 04و 6و 5

 ةسل لع ع-جريف همارسو مدملا لالحو قراسريغو أقرأ 0 (نمكلأن نم نا صقنل اةصد#ت 6 0-6 5 00

 بوسلا كل ديوب ىقلستق مث سف ملاراملاعدارتشا ) ع ةيلال د شامهدذع نقل |!نيبتوافتلا

 ل نال عجرمال ىرخالا فو عصا ان مامال دنع نمثل ان عجرب و

 لهم ادنعان اذ قاقدهسالاب هرمشاف علا ةعص عنعال ىتح بنعلاكدجو نمو قاقدتسالاك هدو ن نممدلا
 اذه ىل- دعو هلوق) ىناقثالا نعىزعتئش 0 عمجرتالا لق بدعلاب همشلو نمت هلا ع 5-87 2

 بها هلوذ) هموصعمو مدملا حايم هوك ندم لضفب امهدنعو نمثل لكم : محرت هدذعق ( (حاف الخلا

 هل (بيعلكن مكر راو هلوذ) : ةددوأ قا ب سف ”لتق نم (عئاس "دعو



 هد (نكبسال: هىلع)
 لوق ىلءاذها:ةهش لاقر م س.عملا در هل ناك انّم دحاو لك ىعمن اب ت د دعتولامنالةةفصلا داحتادق
 م 47 عمهسكعب قدصت اهمافواولا فالذت داره اوهو ض.قلا دعب لص- ب.علاب معلا نا ىلع لدتءاغلا نالىلوأ مد | ناكل دجوف لاقول(!,يءامهدحابدجوو هلوق) ها عببلا ةظفلد دعتبو هب ةقفصلاد دعتهدنع و نيحلملا
 هدا هاهي ّ وو هنالاعجامهدرامهد_تأ ضرقف نير.عماناكولو ءامزت ىعاان لعلا دعب بعملاض قو كل ذكن اكن اهنا

 هو 2 او مهررو| | رع قهقح طاقساالو داملا ىلع ةقفصلا قد رفت نم هف امر الا نود ضومقملا ىف عسملا همازلا نكعال

 "لهو 00 /"في ع 0 ا را 3 0 ا . 4 3 مد تدير ضو يور || ماقلا لق ةقفصالاةيرفت ماسلا ذخأ ىف نال (امهدروأ اههذخأ هلوق) رهتهب ضرب 1 هنال ضومقملا
 2 كلوب 57 امذعب قو هدأ ضع ىف ذك( ضو.ةملاريغ: هلوق) ربغرخ الا همز هض.قدعد هعابوأ ميلسلا قةعاوإو
 ضيق قلعت اهماتانلق همفةقفصلا ماقل ( هصاخهدر هلوق) ىوج مسام هالكو ضو.ملا نيعد

 نالا,بعامهدحايدجوو فنصملالوق ه.فانيالو (اهرضقيملاذا اذكوهلوق)ر مهاكل مساوهو عسمملا|
 اعرمشزئاح ماقلا دعب وةيرفت نال (طقف بمحملادرهلوق) رابخالابولو هنلعلا ب.علان ادجو نمدارم ا
 نعىوج بعلا نءاهلس علاق لد هنال برعم ريغ هلا نم هقح ىأ بعملاد :رافلوق سقلا
 0 هلو ةقغصلا قب رفت همق نال (هدحو هدر ن اهل سلو اهدر هلرفز ل اقو هلوق) ىدنحربلا
 ةقفصلا ىررفتهنااذلق ةبؤرلاو طرمثلاراحتو ضدقتلا ل. أم هشاف* ئدرلا ىلا دجلا مذب ترحةداعلا نال

 ديو نإ انه( 1 م : رئالاةقفصا ما عنعالبعلا نال ضقلامتةقف هلا نال ماقلادع
 رك 0 الو طرشلارا حن فال مات |ىل.ق ةقفصلاهملع قرةنتالبك كلذدل ناك هلق قدها ناو قالا قرم:

 3 ؟هزرب لا 4 الف هسلدن لق نم عئامأ اررضتواض راماةمدعل ضيقلادعي ناكناوا عم ّمتال ةقفصلا نال رئاو

 10 | هو ادع 0 هنفو لك ثماذهو ىايزلا لاق هل مق اذكسف ةصاخهدرب هناف ض.ةلادعب اع هيدجو ولاكرفز دنع يعل ناكر اديب ةيولو واذا ض تلا لق قرغي ن اهل نا فاما فركذوم ريغوطوسملا ف اذكى رتشملا قح قريت

 نس فقرر ى”ان/ | اذاهنا نم لاكشالاهجو ق,ركذأمو ل مريخف لاكشالا نمءاعد انامأو رسم توافتلا نمءاعدااملوقاو د 2 6 بعير 1 ا م: ةقفصلا نال ىلو أ هلمق ناكهيفدقعلا ّحدقو ض..ةلادعب قب رفتلا عنتما اذا هناف ريثكت وات
 ا 0 تع لكلا قيرفتلا نماعت اممييعلا لعصم فلنا حاص نالةرع طقاسىلوالايهلمقف ضةلادعب قيرفتلا عئتما

 د ايريس نا كلذ مهوتب فيك و ىلوالا »بوكت ضيقلا لبق قب رغتلا نم عنا نان هنلءدرلا مي ىتح هلبقال ضيقلادعب
 ا ا 0 ىلقنلا نا لصاح او هدعب الو ض.قل | ىل.قالاةاطم ةقفصلا قب رفت عنعالبيعلا نادال ه رصت عم
 ا جالا 0 هدعن و ض.قلا لبق اقلطم قد رغتلا نم عئام ب علا نا ىلعروه اف فلتخادق ىلع هللا هجورفز نع

 (.ذأوأ هلكدر هلوق) لمأ تف هيف ل ك_ثاالا ذه لئمواقلطم عنجال هنا هنعمل : فاما تحاضو ادي

 نال ةقيقحءامشاناكن اوارندقتو مكحدح اويثك د حاو سنح نم ناك اذان وزوملاو لكما نال

 | ةموةتع تسدلو دحاولا هم اذا عامجالاو ماهذت الار امتءا,تانوز وملاو تالكملا ىف موقتلاو ةيلابملا

 انش قالطالا روظالاو (د-او:اعو ف لكلا ناكاذا اذهل دقو هلوق) ىلب زاهعس ز وحال ىتح
 ىضرباهما نال ةقفصلا مات عنءال قاقعسالاو ص«.تاورضن الذا ( ري هلوق) ناهربلا نع
 فألإى 0 0 : ىرتشملادرب ضدقلا لق هنال هلوق) ىدنفأ ون قةسملا ىنعكلاملاال هلودو رردكلاملاالدقاعلا

 0 . نجي نر ترم | فال حرض ضعبتلانال (ريخابوئولو هلوق) ماسقلا لق ىرتشملا ىلع ةقفصلا قرفتل(قاسلا
 ابيل 0 ب لقي بوثلاب دارأو هر وهظرخأت اسغاو علا تةوهدوجول ىرتملادنعُمد اخ بدعي سل قاةحتسالاو ىلذملا
 "طار 0 7 ًاةراحالا اذك" (ملا سللاو هلوق) رهنكل 5 ضرالا نوكت نا يجذيو رادلاو دس.علا مفىعقلا
 4 و باعني طقس ال هناف طرمشل ارا: فال ةرمولو ما دختسالاو ىبكسلاو عسمسلا لع ضرعلاو ةباكلاو نهرلاو

 4 0-3 1 اذاالاة.:الا را ىفاضر مادقدالا نا معلا ةيزازبلا نع لقت معفلا نع ره ةسناشلاةرلانالا
 هدرو/

 عاطبملا-او ىبتنا دعلا نمورك ىل_ءناك اذاالا ىذز سل دحاوةرم هناىرخ هلا قو رش [خونف
 ئربولاما هنمأر ل ت.ءنمىأ (ةاوادملاو هلوق) لاقام لاق فالخل | نم هلم ملا ىفام ىلع هداز حز
 سا



 .٠
 و

 كر 2 -
 00 هيلا ..3/ 1 «كر د ىد

 هه( را هقارر (*

 (نيعملا تف نم ىفاثلانزحنا) 7
 ..ضهأ م

 رمعو همدق رك نكل لاعلل بيعلادوجو عئاملارقااذاام ىلع لوح لاربجما بع ىعداو عسدملا ىرغشملا |

 تئاسلا فرتءوأ (مانهربي وح هلوق) كلذ ىلعه. دنتلا قمساك عاملا دنعا متدالو تبيعب اهدر نما
 فيلختلاو رمغلا لعف هنا عمتاتملا ىلع فاض فيك لق ( طق كدذع رام هللانهلو5) لاعلل هماقب |
 هلوق) جفلا نعرهنهجوأ اذهو تاتبلا ىلع فاح انهاكدر لعلا فلاحا ىعداولامأ هي هل لعال هنا ىعدا ولام هلدغ لهو اهلس هرلعدوةعملا ميل ست هو ىندملا ف هسفن لعق ىلع هنأ ببجأو ملعلا ىلع نوكياماهسل ا

 هلوأتنافاعرمشه ربح وال كل ذددصقو ةصاخ ملت ةلاحهمايقدص ةيواعبج نياطرعشلاببيعلا مدع قايد دا اح قدما عم نيعلا ف هلو اممف نيطرم لاب هقلعت مهوب (هلل-و هعاردقل هللابوأ |

 نم فنصملا ركام ىلءد رباذكو مقل نع ة.لالينرمش سوم ني؟ ىه لد ىلاعت هللا دنء هصاخمال كل ذك ١
 دقهئالببعلا اذه هيامو هعابدقل هلوق اذ كحو هر هءلعدرب هنا عم عثابلا عئاك هريغدنع قباولأم فراغلا 1

 هسبف نكءرردلا فاكطق قدام هللا. فءاختلا طوحالاةدرال سبدجوموهو مياستلا لق عسمملا دعب تددح ْ

 هنارم دقو هملا عوجرلا ىلعر دق: لوا ىلوملا لزنم اب إو بصاغلا نم قدا هنازوحذاعثابالرطنلا كرنأ
 ل تاوهلوق) ىعدب ىذلا هحولا نم كل عدرلا تحهلام هللاناناث حراشلاهرك ذام طوحالاف بمعل سدلأ ١

 قانال مدع ىلع ننترمفاصف ([ههدنع فا ءاوق)و دنع ب معلا مام ىلع ىأ (ةنسس ىرتشلل نك
 هكح ملعو قاباكى فخ عاونا بويعلا نا اعاو هه>و مدت ( معالاوشو «اود) مئاملادنعو ىرشملادنع ٍْ

 هفرعت الامو هب اضرلا عدي ملاذ اهي نقيتللن يعالب درلاب ىضقيف ةصقانو ةدئاز عبصاو مهصوروعكر هاظو أ
 ىكمف قنك ءاسذلاالا هفرعب الامو نيلدع هع ايد: ءهتام'الو لدعلوق ىكبفدىكلاكءاطالاالا |

 سماخ يو تاق ةلدعلايدمقمةدحاولابءافتك الا ىدخف ا حونركذو ىنيع عاملا فاحم ةدحاولال وق ٠

 روءلاذاراو رد عثاملاف لح ىئنخاهنا ىعداو ةيراح ىرمش ناعضاق حرش ىئفءاسنلاو لاحرلاهرطتسالامأ

 دعيهدر س>ونالرغصلا ىف قاءالا نال (لاجرلا غل م غلب طم هلوق) ةداهذه قولتم ثدعالام هوو ا

 قانالا,دواع ناو اقلطم .رغصلا ق عئايلا دنع هتمبو قابان غول مل اذعن درب ال ىنعبإ ةيادطانءررد غولملا ٍ

 ابك ارتشال كل ذك اضن أ ةق هرمسلاو شارقلا ف لوملا ىف محلا نوكين اتش رردلاىف لاق غول لادعب|
 هلود) ىبوتنا ةثالثلا يودعلا قارة لا اداستا نال كلذو هلوقي ناسملا ةياغىفراشأ هملاو ةلعلاق ْ

 لاقولام ل-عدو ركذملاهنال عدوم لاو بصاسغلاك انيتكوأ ناكانبمأ (ضداقل ضو.قملاردق ىفلوتلاو ٠

 عم ضداقلا ةندب ل.قتونيعمرادقعرارقا هنم قساذا الا اصق ان هندجو انو زوم عسبملا ضدق دعب ىرتشملا ْ

 | هدر ن أر طنب عسسملا نيمعت ىف لدا (ةسل8) كال اوأد رلا يعدي حدو اكىععلا طاقسال هلوق لوبق 1
 نع :ردعنانلل لوقلاف بيعرا.# ناو ى رتشلللوقلاف عب اوه سل عثايلا لاف هيو لراط رام ْ

 ا ىرتشلل لوقلان انهةيريهظلا نعربنلا فامدفلاخ و ىسيتنا هضرعو عملا لوط ىنافاتخا ولاك محفلا

 ا ناىلاهءراشأ (ملا نيدمعىرتشاهلوق) كلذكسلوةروصل اهل لما ريغ فنصملا مالكن ا حراشلا :

 هنودب لممبال ثرعرخ الامه د> أ ف لأ نيروثو بان ىعاربصمو فخ جورت هضعمب عفتذب ال ناكول عيسملا
0 

 ىأ(ةقفص هلوق) جفلاو نييستلا نعةملالمنرمث ضيقتلا دعب ناكناودد>و تدعم ادر ىرتشم لا كلعال ١

 (ةدحاو هلوقإ) راسل رك د سكه غ:دقعلا نعةرامع ةعيرشلا ىفاهناف هظفلرركر )نأ ب دحاوءارش ١



 ها - سهالذم ىلع )

 ..سمأ ع

 3 د اح 1 0 م 7

 هفياك لاك شالا ل ء.درتاكتف لاكشالىرت دلال ادهن امم خ نمشلا عقد ىلع

 رخل ]ود ىل_هفط د مسن وأ هلوق ناب اجأ ثيح هعد : رمثلار اص نع قىدفا حو هلقناماذ ه نع

 ةذيبلا ةماقاناقريملا م دعل ةباغةئدمل اةماقانوكتذعتم > هبال ه_ءدان فلص ىت> هلوق ىل_عافطع س دلو

 اذه ىلعم 9 : فلولا بسلا عة ةماقاد تعنمتل |عق دىل_ءربجا مزامفريدجلا مدع اهب ىبشإ

 هلوق ىلع 10 ,قدوأ هلوق نا نمركدام ةعب رملة عتق هداز ىرزعهرك ذاك عوفرم هب هءمححو 2

 مدع ل عج نمأ شنب ّئي لاكشالا ناف خرم لا ةياغةشسلا ةماقا نوكت دن .حهنانهعئاب فا تح 7
 قيوالصا همف لاكشاال هناف فاح اذا عئام ءلا ىرت ملا فيل: :انغم هلعج نمالة شيلا لام ا

 نعة باكرا مدعناوهواضيأة عب رشلاردصن ءىدذؤا حوف هلق: بصنل ارب دق: ىلسعوت 5 7 مول

 (ةقثإ حلاةشبلاىرتشملا قب 3 مئاسلا فل ىتح ملا راقت 00000 راس الا ووقت

 هلوةدح ىلع ضا<ناالارمص ريد قتلاوالا ىععوأ كاد نم ىبمدقملا ةمالعلا نع ةلاليترشلا ىف هلقئام

 ةبادحلاو زنكلا رابع نملكرعل شالا عفدلا ءاوج نو كسحر نا لص, بايقتستو انور
 ما 0 نمل 0 2 ىعذا

 راسل ة سلا هتف يتسم نا لاو كل ذكض سدأو ع عام || ى 0 ولونُملا
 0 امان ةلسالاو 00 ال 0 رجالا ديوان دهلا

 9 0 0 نال عفد و ندرك ادو- ومش راصن 0

 لع[ ردقتلاو راح معد دا ااانزتكل لاةرامعله ة.سنلاناماو رمق ريجلا مدع ىن صاف

 عيسسملاب ناك يعل اناىلعىأ هن ذبلامقءملاذا هلوق ) ريدف عام ءلافاس ناالا : نهرب نأو نمّدلا عفد

 اذهنا عئاملا ف, اعقل مالا ىفا,ممدمالف هدنعتنعلا دوو ىلع ةئدم )| ىرتشملا ةماقااًمأو ع عاملا دنع

 1 ااذادنا زساحتاو اند طنط | كح فنصملاهرحرصيساكع _..لا لبق هذنع عملا نكمل بيعلا
 جراشلا مالكف ىنأ اكمءالاوهو مامالا لوق ىلع فاحال هتامثان ءئرتشملاز دعو لاهل عل ووو

 |مصخرمصد : الو مصخش ن نمالا ىوعدلا عمت الو هع *” ىوعد ىلع تترد فاما نا ىت.علا» رك ذاكههحوو

 اهو ىلعاماو ةمسلاءاسشالا اودودحلا فاكنمعل |بت رتل ل رت نه مزاد الود دذع بنعلا مانقد عنالا
 (تنعل |ناىلءايناثفاص م لاقل تعلا ما تن لكن ناوئربفلحاذاف هما نا

 (ابيغهدوهش ناكاذا ىند» هلوق) يدا هىرب فلح ناو هدنع همق ن ناك

 هناقماناةثالثةلهملابلطاذاالا (همااىذاتلا تغتال هلوق) ةنغ لا قلطم مأشلان م ذارلا الإ راشا

 4 ف سدأو عتاد ان'ررمذراطتنالا ف نال (نمثل ادقتبهرمأبو عئابلا فلك ن ]و او هلوق) د لجو

 نال معلا مز لكن ناو نمُدلا ه: :ملحاو عسم.ما هءلعدراهماق | تم هّح ىلع هنال ىرتشملا ىلعر رطربمك

 ةدواعملا نمءمق نال بمع لكنا هلصاح (اقاناىعدا ناتهلوق) ىنيعدودحملا فالخيهيفةخلو كلا
 شارف لا ىق لوملاكمنو دحو ههدق ىف ةموصنملا عقتل ىرتثملا دم ءهدوجو تاسنا !نمددال ىرتثملادنع

 ر<ناهربلامدعدنءءادتبا هيلع ف لح هناقةيراحلا ف .ىىزتشاادنعهدوحو 1 0-0 الاماماو دك :رمسلاو

 و ض.دولو هلوقبامهز 0 الان نيب اسا|نيتلعلا ف هغ لت نا ىل-ءةنيرقلاوهاذه (فاحمل هلوق)

 ف 1



 نمله نمهفاثلامزجللا)

 ْ 5 لوعفماتوز رم ىنمءاقزرو فرطلا لع يضنابلك ىواضيبلا لاقاقنر ةرآ مان خفاوأ ةزد|
 اةساثل | لاحم باصوااقزرىلو الا لاحلا بح اصو ىلاحنا عقومن اسعقاو هادتب الل ةمناثلاو ىلوالا نمو

 رقأ اذااع يراشلا تكس (حلاهدنعسعلانوك ركنا نأ: هلوق) اصالم ىببتن احلا ف نكتسملاربعم
 الوكت دار دا 0 أ نيب قرفالو ىجأد زلاهرابعوهرارة انىذاقلا ىذقو

 || عنتمان .كلركش لو بيعلاب رقأوأ ةباده ةندنلاب هاف رارقالار كت أهنارارقالاب ءاضقلا ىتعمو ىبهتا |
 مكلاو ءىوج اقاغت اهذربال هيوم حالا راند لاقرامأ ىليزهدربهبلع ىذقف عبدملالوبق نم ا

 ناصقنلا عجريف ءدنعرخآبيعدي تدح زال سف نال( هاب ع هدر لوق) 1
 ْ نأ هلناهياعدرانعمو

 | ث.-ءاضقب بيع هيلعدراذا عم -.!ان لمكو لا فالخم هعئان ىلعاد ر نوكي هيلعدرلا ناال كل ذي هانم

 ىلاو رع <الاز متقن الامسهدحأ 00 نا م تود عسبلانال لكوملا ليا در نورك
 اذااعد.ن 2م 00 0 اننع

 اهعبب عمال لوقو رار «فووة علاش تيأرأ مامالا عابولىّتح هنرمأو أ مامالاوه نكمل

 مح هفرصت نال عئابلا ىلعهدربال ببع ىلع ىرتشملا علطاق هنيمأو مامالاريغ لعلوم ةعسقلا لبق

 اا امرنا : أول هملع نيعالو 3 هعلابور ارقأ لمقت الو هعم همو صل الجر مامالا بص ن كك ا

 ىوصنمرقأ اذاو همف لومة مرار ةاناف ل .كولا فالك ربغصلا لام قهضو وتالاكة ندم لانهباستال

 ا محاد ناو هنافءاضقلا سل ريغ ىف هلكوم ىلعرةأاذا ةموصخملا,ل.كحولاكلز- هنأ تيعل انمامالا

 ناذنُملاب عابب هنافاه دعب ناكناو ةعسقلا لبق ناك ن ا ةعمغلا ىلا مضي بب ءلاندراذامث هلك

 نمسبانلااذ_هرن ارردملا فا هحرشو صيخحلالا ن ميل كلذ ناكداز ا نقلا ندع

 نمتلعال مسمريغلا كاملا مال اهعيبز ك1 ةزرحم نكت ولت ىت>ةز رحم ة منغ هتمأوأ مامالا عانهلوق

 ْ يهوذلاقادلال (الءاضربولو هلوق) هسا ومالا رعاة هسح سام وزارحالادسقتلا نأ
 38 هدرعنأ هلف لق ناكناو ضيقلادعيدراناكاذااذهامهلاث ل والا عناب لاو ثلاث قدح ىق دي دج عسب ا

 ملا عسب نالراقعل اريغ ف ىخارتلا,ناكناو هعان ىلع

 | لبق هعيبزوح هنا ىانزلا ف ةأكراةعلافرهطظالاو لكلا ق- اضف لعف ام_هريغق-ىف اديدج
 هضرق لبق لوقثملا عسب مهل مو وق (ةسسق) هعابامدعتو ارتشا هناك هعداب ىلعهدربن | هل سدلفهدنء ضل

 لبق عملا ف هفرصت مهمل, ال ىرتشملانا ير الا ذادو علا ىلعارصاق كح ٍ سدازودال 0
 الذاامهريغقح ديد عسب ى خارتلابب غلا نال( م |! ىف هلود) ى مادقعلاب هكلم ناو ضدقلا ْ

 0 عوبملاتااور ضعي ىو هلوق) ليز ةماعددالو هلثال ىَاَعلا فالخ اهريغ لعامْةالو

 | اعرارمحاوأ هنالو ىندع هق دص لاح ال (ندثل |عفد عري مل هلوق) ىليزلوالاعتا ءلادنعهب نقلل

 هاعداام ىلعةشملا ىرتشملا مقيىأهلوق) ر رهن هنأ اراص الفءاضقلل ضةن همفو هد رغسف ببعلا تدل أ

 دقعلا: يل ا اذاو عئابلادنع ناك هنا ىلعو (هدنع بادرعو نم

 اا دوكمب 0 د رسل 5 كا

 ا

 0 اذهوىناثلا 0 نلاقحادحا اربتلاف هير ةاامتار عطف جاع رانلا |

 / 0 اال يسر ردلنرا قالا وراك هر اعل 1 ْ ةرابغلا لاما |

 ٍْ اعبي هل هج ن نكح الفزو ال ضم .ةلالق



 هاح )( / 1 1 لاا

 5 ْ 0 يرد ةرابع (خحلاناتياورامهتعضعبلا عسب ىو هلوق) ةانانمالف ةنانلاةباورال ة..نلا دما ةلطمقابلادرأ
 ا تاث/ار ب هيقفلا ذأ هبود.-# نعةباو رىوهةص<قاسلادربو ناصقن, عج م هيا

 (بعلانإ ا حصن نإ انش لاقىوج ةانملاوأ ةثلثملاب وهرطت (ادثةهلوق) ىوتفلاهيلعو ثيالاوأو ىناودنهلارفعج وا
 0 هدرا جر باهدلا فلي هد ولاءانقلا لبق لاقو اثقل هيي تيندنلا هلوقبءانأل عم فاقلا لصف ف ىرهوجا هدروا -

 لا ور لطم ودرلالو رثك أ انقلار كول صأ هتزمهولاسعفءاثقلا حابصلل ىو ها "الا واااو او |

 مالكا 2 ادادقتم_ وس نازوهأث قم ضرأو :اثقةد_>اولا سوقفلاو رومتلاو را. لا سانلاهلوقبا ل سنج مساوهواهمض نمأ

 1: 2 اهكفوءالارسك (اضطن وأ هلوق) ها رابخلاه شب عون ىلعءاثقلا قلطد سانلا ضخدوءانه تاذ ةعسمأ

 5 0 ىعادلااه نيلوعفل ىدعّتدحو نا ه.فوالاح ربخلا ىف هلعج (ادساف هلوق) متفلاءلمعف لاق الذا طاغ

 ساو | عسل لك ًايءارقفلا ضعب ناءافععال(مداسف عم هي عفش ناكنافهلوذ) ىوجالاخادساف لعجملا
 نغير هددصرإ ا لن ل ع كانط علا 1

 0 رجا نال(ةدر اوال روت هج" ال ءزتل نآل نمد قوص نالاذه ىعا لوق عاطل

 0 6 لوكا ذرب يفاشلا لهو ةلوقز ىوح ىذاخلا ل بعام مق قالطالا تسال يت

 هربا دقو رد 60 يلا فديو || ىيعامهتح ةداعر بجيش هريقن كل يقال ىرتشللا كلم قمرسك ىضراتأف هيلع هلملس عئابلا نال 8
 انا اذه . .رمتقلا و ر_..,, || مهلوق) ريعتلانمالدب حاارادقمهاوقن وكف هطنعاتطش د: ىف ريمهضلاباذك (مسكا اذاهلوق)
 ا 5 هبر اص هنالّشب هملععمجربال هقاذامدعب ائدش هنم لوانت ن اف دكرتف هقاذو (رسكل ادعب بعل الع اذا مه

 هباضرلا ةلالد بيعلاب معلادعب رسكلانال (هبعج .ربالرسسكف هلبق معراوهلوق) ىليز ضعبلل الك
 لكلاو هي 6 لاو 0 نأب هلوق) روغلا ناكر سكر يغ نم هبيعب لعهانعمهذر هلذ هرسك ل ف هبسع» لعولو هلوق نم ر دلا امو

 5 ل 1 فىةوار 52 [ :

 دارو ما > امنكد اقل 0 هنالرطن همفانغزموا ىندعلا فاموابو اخزوك اوارمءامقلاوانتنم ضيسلا ناكنأب (الصأ هم عفتنضريغهدجو
 باق | دجواذااهف طقف ناصقنلابلب نما لكن عجربالن اتش لوقاو ىوجلاهرق او رهن ءارقفلا هلكأب
 7 رت || سلهنال(نُلا كب عجر هلوق)طقف بلارابتعام ملام ان الاقب ناالا طقف بلل اوهرا ان الا رمعاثقلا
 . 0 1 1 عيبللالحراضصف موقتم لام هنال ( هةصحب رشقلاقدقعلا مدا وهلوق) ىننعالطاب عسيلان اكف لاسم

 0 را ل تاق هيلي مفتت ملاذاق تللار اتعاب هتيلامن ال ع الكب عجرب و رشقلادرب لمقو هلوق) ىابز
 تمر. لاى عوزرب ,  .كقلا | ءجرتنافرسكلادعب ادساتودجواذاةماعتلا صمباما لب زةعقهرمشقل ناكتاوالطاي ناكسف عبنلا
 انزل عاما 2 رابتعايرسكبلا لبق ماعنلا ضيب ةيلامنال فالخالباذهو رهنلا ىفلاق تفو ةيانعبيعلاناسع لب
 حسن | ساو | معالهلوق) ىتيعدسافلانمىللق نعولخمالهنال (اناسحتسا عبيبلا عمن هلوق ) اعبج هفامورشقتلا

 دح 2 1 0 5 3 3 .٠

 ١ 3 0 ندم | لوقوه (حلاريثكلاايدازملا ثهلوق )دبعلاو رحلانيب عجتاكر اصف هريغو ل املا نيد عج هنال (لكتلا ف
 --- 2 22 لإ 5 م 1 7 01 - دوست. 6 ."ادامماو | نيب عمكدقءللدسفمكلذوهريغو لالا عج هنال (لكلا ف عببلا دسفيل بدو هلوق) يمخرمملا

 0 فام“ 1 ” فالخلا لقندعب هعونمم عاجالا ىوعد نا هيفو انباعصا عاجاىأ ( عاجالاسهلوق) انه نقلاو رحما

 0 ا ىلعالءازحالا ىلع مسقني نُْلا نال مصالاود (مماامهدنعةعسلا هسا ف عيبلا صو هلوق) ىوج

 3 قة 1 لكل, | ىع اعمل اوق) را 1 لو 0 9 را هلم 7 ! وءاضو هيب يع اودسب | توا لسهرة دات ردلن ( سيشمل الا

 )ع 0 را را لل و 3 2 0 0

 ل ا م ل
 : رخسأا 0 ةكحم . رب أ ىلا ىفاوااراشأ رديقملاد رلاب قاعتمءاضقبل وقو قلطملاد راب قلعتم بيعي وعمر ردلا اد بع

 سبأ ىرندب [| + او ىنءعن افرح ا نكي ملا ذاق هسبالملا ىلع ءاضقب نمو ةنسأ | ىلع سمعت نمءاءلا لمحت ن أاررتآ هلجوت 0

 (ءاغني 1. || مكوة ىف نمنااولاةىت>كلذم ومالك ىف دجو:لودحاو لعفب دحاو ىنععرج ىف رح قاعتروذ ع عفدنا
 * 7-0 | نمنان مىفاولا رك ذام نك ىنإشلا قف ضيعتللو لّوالا فءادتالل بنعلا نمكناتسب نم تاكل
 الك ىلاعت هلوق ىناك اهرمفءادتباللا من وك عوع لاذ اوريغ فرط نم عوه*هربغ جلاءادشبالا لالا

 ع 20
00 ١ 0 35 



 (نمعملا نه نعىفاثلاءزحلا) 1

 عيببملادر هل هدنعب وامهدر هل ض.قلا لق ناكاذاهنالووس هنأ,ر لا ىف مزج و فل 0111 ةامعسن "
 هتمرب ىو هلقن باول ا نمربنل ا ورك ذامن ال عاو عجاريلفرهملا ف هنع ب احاودرلا عن ىناف ةصاخ ْ ةلعفب 0

 سلق عفانم ا نمد/وتمهنال ىرتشلل ببط ب دكلاو (بسكلاك دلوةمريغو هلود) زم را ةعجارعرمأو : حتترمو ف ف

 لل نغلاب هكلعالف ملل ءزك سل هئالابر نوكمنأ انا ىرمشلل هلوصح نه مزانالوام لاح عمم ١ 0 درب م :
 8 5 1 1 1 800 1 . .٠ 0 : ٌ هنن .ْ ى

 0 ل درعانتماوه.كلملاءاتنال (دبعلا تامواهلوق ) انراا نم تهل ناروحت عسببملاو> در هدرءانتماوه.كلملاءاتنال /دعغلاتامواهلوق) انزا .مهنقاملاناخدل اس نازوحالق عملا ترانا م هلنوكيف عبسملانمهداوتادلولاو بسكسح | نيب قرفلار وظف لي زهع رلاسيط هلدعو ناعشلاب | 6 حر

 دعب نوكب نا نيم قرفالو رهنلا ف لاق ناصقنلاب عوج رلا عنمالف ىرع كمل | لعفب ال ىع> عاملا ىلع ا
 ىلع همادق |نال عج ربل بيعلابلعلادعب هقتعاولف (بيعلا ىلع علطا مث هلوق) هليوا علاةيؤرأ :

 لع هعالطادعب هلوق نم هقتعاوا فنصملالوق دعب ىندعلا نأسف ىل.زاضر اةراما هنيعلادعب قدعلا

 هلوذ) بيعلار لعل لبق هنمدجوب نا قاستعالا نمدارا او دعب هلوق لل دب هعالط | لبق هناو ص بيعلا ١ تايه. 1 / لل
 هلةةكراصف هلعفيد رلاعاننتمال يعل ار يلعلا لة ناكن او( ناصقتذلاب عمج رمال هناقاتعالا ف سايقلاو أ فري 00 ا
 عجرن1هلوق) توملاكك لللءانا قاتعالاناناسعتسالاهجوةملاملاداسفاىف كارتشالا عماسجأ ببد_ر ٠ هيمو را
 تنأفاذكرس مث ىناغلا ىلا ت.دأن ا لاقولامهروص نمذا ه-ضنق هيدارملا سلو هلدب سحدنال (ئذا ع 5 كقرر 0
 ضوعملاو ضوعلان اللام ىلع قاتتعالا ف ىا : (عبجريلوالا هنا فسو»ىنانعو هلوق) رح يعور“ فانيسا إو
 اذه هحوال لوقاو نامل اء لوالالادبا تاوصلا لبق انش ضوءءالد قناالاكرناكفةهكدمأ فور ا هسالاو

 ةفيثح ىفأ نعو لاق ث دج لام ىلع هقتعا نافنثملا لوق دعن هنم قمسام عمراركتلا موز ىوس تيوصتلا | نب ا

 حراشلا ىل_ء عت بيوصتلا ىلا حاتسلً طحت دعبل هلثمو برعلا ناصةنب عج ربهنا فسوب ىا لوقوهو نوير ةقسم و
 ءاكح مف سون ىلا لوق لام ىلع قتلا ةلسمق ناصقنلاب عوج رلالعج ث.حرخآ هس و ص ةذخاؤم | / هعإو و تقاس[

 هن قلعتب لهتاوه هدعب بيعلا ىلع علطااذا لةقلادعب ناصقنلاب عوج رلاهجو ناملعا متن ع ظفان هنع 1

 بس ىلوملانع طقسامتاوانوهذمألا نوكمأل لتقلانارهاظلاه جو توملاكن اكسف ىويند مدح
 هعانهن اكفأط ناك ن ا ةددلاو اددعن اكن ا لّتقلا نعدسغن ةمالسوه اضوءهيد.غتلاكراصف كلملا 0 0

 | هتارشدصقياملعفهناامف (حاد#و ف سو ىنادنعوهلوق) ىاكلا نع رهن هذعذ انو دمناكو ل ىتح ل قانري ماي :
 ةصالخماىفو علا هم اف علا هنمنوعذم للعف.دزارذعت هنا هو قاتعالا هشأق هلهفداتعيو 0 0 ا

 ميراشا (ما بيعلاب لعمت هضعب لكح اذااماو هلوق) ره ىواعطلاذخاهروامفوق ىلع ىوتفلا لا 3 »و 3

 اماعط ناكوا هلوق نم ىنبعال عقوام لعب هنمو قاسفتالان ع جرب بيعلاب لعلادعب ناكوللك الاد اولا

 دعب هاوةف قافتالاهبف عوجرال برعلا ىلع عالطالا دعب لك الا نا نم تطععامل لا هعالط ادعب هلك اف

 درتالفدحاوئدك هنال (حلاعحربالو قدامدربالةةن> ىادتعق هلوق) هعالطا لق هباوص هعالطا
 ترعتبداوئئثك ماعطلان ال (ملا لكلا ىفبيعلا ناصقنب عح رب هلوق) ىجابرضعد نود هكدعنا

 هب هل اوق) كلم نباو ل نيا نءرداقافتان غلا نم هتص<قاملا در هلف ن ءاعو ىف ناكولو ىانز ضيعتتلاب

 هضعب لك | ىلوالابف ناصقنلاب عوجرلا نم عنامريغ لكلا لك ناك اذا نال (لك اامناسقنب عج وأ غدير ناستإ اب /و

 تاقنافربونتو رو رحب ىوتةفلا هيلعو لك أامناصقب عجربو (قبامدرب هنااض امنع دءاوق) ده[ 0 1 0
 فلاخف ةياورلا هذه ىلء دو ف سو ىأ د دع هيلع قابل ادرل عثالا!ضرطارتشا مدع راشلا مالاكرهاظ درج اخ 1 0

 تلقاةلطمد ريد دنعو فسون ىف أد :عواض رباطو رشم قانلادر لعح وأامهمان ق رق ثيح ىنبعلاءللك ظ 6ع 7 و هم طورلإ

 اههنعحراشلاهاكحام ىلع هدد عئاملا ىذر نا قام درب لاق فسودانأ نا نم ىتدعلاهرك ذامذا ف لاختال هاك منامي بهو
 هدرزاوج ىفانسالف اريج ىأ قايل ادربالو لكلا فسبعلا ناسصتند عتح رب هناا رمتعو هلوق ىعمذا الو أ ناكر يبرر“ بن 4

 اضأ امهنعو لاق ثمح اسنان اهينعحراشل ا ءاكحام ىلءه حنا ةلظم ىامل اذرب دمتى او هلوةوهاضردنع 3 ل ٍ

 وزعو اش مالك قىلوالاةياورلل هنسلاب ف سو ىال قابلا ةرااضرا طارتشاوزع نا لصاخ او 2 (انذدو]

 مر



 (ندكح مالذم ىلع 591

 موضع: لعىرو هاو هطول وق منال فقأبسا- او ىأر نهعطقوا فلول ب ٍ

 |ناىونا ةمالعلارك ذاذهو ردلا نعت أسكن اصقنلاءعوج رلانم ةعنامريغ هتطاسخنا همفوأ|
 |عوجرالر اظنلارال ةطامخلا مهعنهدسقت (هطخغموهلوق) ملا هعانت او هلوقل ةئموت اهلعج تاوضلا

 كلذ نوك/ هال ثمح ملا كل ذك عت املا هلمق ناففنصملالوةارظنلاب لب هعنمتال ةطامخلا نال ناصقنلاب
 لاعولو ل سلا نءاور ردلا نعرد هي ضال اىذش الّدرلا لعامضارتول يح اررلا ل ةطاخاد_ىن

 امو ناو ردقلاءابرلا ةمرح نال ىلوأ ناككداب رلاة رمش هيف نأب
 هلوق) رهندجوريرعتلا همهف | عئابلا دنع ناك( بيعهيدجوفهلوق) هداز ىزعةعجارعبلعب مالكماقملا|
 مامالا دنع ناصقنلا, عج ربال ثيحّودساف اهءاعماد>وف ىرتشملااهرحتولامفالخت (ببعلاب عجر

 0 ادب قراسلا عظقبالا ذ لود اس لاو نتنلل ةضرعهر عبملاةرو رب رصل ا

 هلوق ) انشد ىبعس كس دعلاب هلع ىل قولو ىجاب زدلك أو أ هلدقفاماعطوأ | ندع ناك اذ امكراصف
 رهنلا ف هناكو دئنح معلا ناصقنب وحرالو هطقسأ د قو هقحم عانتمآلان الل داى 5
 اهتراك راشخالن اك اذاالاادثوأ تناك ارك عطقلاككطولاو قسامءافتك !كلذ ىلع هيسفتلا كرت
 ىنعي هد عا لعفريغ نمر 1! ىداركو ءانولاك ويش ع الاواس“ اهدجو اذادرلاهل ناقهدعب لعفريغ نم

 هبرقأوأ ههو ولاممجذ لانم عبسلاو كلمن هيما (ىرتشملاا هعان افهلوق) قيساك ثللو

 هلاساحراصهنال (ئثن عجن هلوق) طبحملا نع رهن هنهروأ هرحاولام فالذع هضعب ع ايولا ذكو رب ريل
 ريعدرلاذا عملا لان

 لعن ةعش ب وبسعلاب لءريغن مةطامخاب هل.قدرلا حانتمال جسم "1 ناصقنلا, عوجرلا

 لنوم ,درالات وغم ناك هككلم نع عمسملا ب وخأ ىتمىرت كلانا لصاسحلاو ىن.عدلربثأتالدرلا 3
 انلقاذفو تب وعش هلام لع ]ع جريف عرشالاقح هلمقاعنتممعثام ءلااضربدرلا ناكاذاالا نادقنلاب

 هلاك كا انعحرب الانع هيدجو مث هطاخو ريخصلا :داواسال هماقواب ف رشا

 لش عطقلابهلاك ل مرمر هنال تيعلاب عجراريركدلولا ناكولودرلا جنتل تقو قطاع لا لبق عل طقلاب !ئ

 مهيدرلاعنتماف بالا كأم ىقبدعلاب -ءريع ن مهلحاع هلا تاصخ تع هةالوالذادضق,الا طال

 ىأ عطقلاب هلاكلمم :راص هنال هلوقو لد زناصقنلاءعوج رلاعش تالف ملستلاءكلذدعي كلما لصح
 ءاوس هلوق ) هيانعريغصلا دب مام هدب تماقو باسحال سة ا تك هلالاض قو هلاهاوراص

 هرطتناو ثءحي عاملا باغو ةييعمةعيدملا ةكعملاددسوول ىتحالوأ ةرورمذل عمم ..لا ناكءاوسو (حاماعتاك

 ههجو مدقت 0 هاظوهو هلوق) ةشقلانع مدت نالت ةكسفت

 نأف (حارج أ هغصوا هلوق ( عسببلا تقو ب علان اعدل نكي ملاذا ند (هن عج ريهناامهتءو هلوق)

 2 رهن هدخا عئاسال نوكمف ناصقن ةقيتح ناد: ءوهدابز هنالامهدتع كاذكفدوسا هغص

 ها

 . || مسفل اذاةدان اب زلايدرلا عانتمال (هناصقتب عجر وذ ( حاصملا نع :رإم لق همابو للا تللا (تلوا

 درب دقعلا نال ىناذل |ىلاالو هنعاهك كفن امدعل لوالاىل ليسالاهجي واهس ل د درب نااما

 أادرلا عانتمال (حلاهعابولاك هلوق) رج ناصقنلا.عوجرلانيمعتفابر ناكل هذ اولومسغلا اذدفايلع

 : درلا عنمال ىغو هلوق) نيعلا ضايب ءالخناو (لاسجاو نملك هلوق) رسام ارك قال (

 دد (بيعلامدرلا عنمت هلوق) ىل ارز : هلاسأح اهدعب ! عمم ءلابريصت وةناو رئار هاطظق (بيعلاب

 هلود) غلا نع ةلاليترئامهاضر ريتعب : الف عرش للا

 نم '/لكي امهباضرلاو اعيجام_هدر نيب ض.قلا لبق ىرتش اريذع هيلع مسفلارذعتل ..(درلا نت ىه
 ةعد للعودقعلاتقو هتعق ىلع نه“ هلا مسقي نأبنملاَن | م هنصد هصاخ تسملادربق ضسةلاهسامو

 (اذنخاو هدرن ان مل ارشع اعين نعلاو ةنامددانزلا ةيقوافل هتهق تناك ذؤرمبقلا تقوي

1] 

 1 اذه قو ىدن ةأحو

 1 لطسال ت.- هءايغ اانا امنفال صدرالان وفه ناك 5 ,لا ىضرب عطقلاب عنت



 (نيدملا خف نمىفاثلاءزجلا) هج

 ىهماش رقأ ناو مامالا دنع ف اسال عاطق:الاوهو لاعلل بيعلا مايقركحن أ ناو هلع تدر ءاعدا |
 ناىلعةئدنلا ىرتشملا ماقأ ناو هملعتدر لك ناو ئرب فاح ناف فايد: ناك هنارك-:أو لاحم ١
 علطت مدلارو ردن ال ةضا_ الا الذم هعاطقن |انوفرعب الميخال ليقتال عئابل اد_:عناكعاطقنالا |

 نع ةيلال نرش عاطةنالاكة ارتثملادْ ب راجتاالا هيلع لطب الام ةضاعسال ! عا دملا نو ىنيع هيلعأ
 هلوق) اف سو: ىنأ نءو ىنعلاو ىلي زلا ف ىذلاو ىنمثلا ف هلثم (حلاد_-هنعو هلوق) ىسدقملا
 دقءال يسغأ| مصفاض رالوءاذقالبد رااىرتشا!كلم ىتح ضمقلا لبق عببلا فعضل (هلق مثالا نمعالب

 قيرطفذشت.حو ضحما مدعو ىأ (كلذىفةمالالوق ل.ةءالهلوق) ىلب زةف.عذةعفيعضلا
 نالل ملاعب ةعيسملادر هلو ةيدا#لا نعىوج نيعلا نع هلوكتوأ عئاما ار ارق ا ض.حلا مد-عتابثا |
 لاعسلاو هلوق) نينعلا لق لي زةبشلا عمت« بيعلابدرلاو ةب.ش رلالاستحاورهاظ لح
 هلوة) ر<مدقلاالءادنع هنوكهملاروظ:ملافءاد نعناك اماعدق هنوك نمدارملانارهاظلا (مدقلا
 د_ة:ىذتقي ليلعتلااذهو ىلد زىلوملا ىلعءامرغلا مدقتلو هن ةلوغشمن وك: هتبلامنال (نيدلاو
 قتعلالةامدارأ (لاحلاؤ هلوق) ذئنيح اسع نك, ناك نافهءىفنال نمل ناك اذاادللا

 لجؤمنيدال هلوق) طقف ةقفنلا ني دىفالا ىرخأ دعب ةرمعامس الو ديسلان ذاب ب و زتئاذا ةقفنلا نيدك
 هئالو ناصق: ىف هرضءدق قدعلاد ١» و تقلا ىف لاق نذاريغب ةعباملاب همز ندك (قتعلا د_عبامملا
 ةسنلاب هئاريمو هلوقو قتتعملاة.صعهلثراولا ناك اذا اسم ةمسنلاب هنالو ناصقن ىف هلوقو رهن هئارعمو
 هتنصعو ىلوملا ىلع نومّدَع,ءامرغلا ن اثرالاو ءالولاناصق:هجو و لوم اوه ثراولاناك اذا
 17 مو رالهأ ماع نال لاقسلاو ةيسورلا ف الةيدتطاو ةمكرتلا ف نسا: .(2/ةيووصلاو هلوقا)
 نعرجن هيواعمة ف ايوأ ىنج أ لعفب وأ هلعفب (رخآس نع ثدحولف هلوق) ةيناسلا نع ىوج كلذك
 هذخأ هلذ هليقامأو شرالاب وو نْءلا ىف هتصععجر ض.قلادعب عئابلالعفب ولو نيلوصفلا عماح
 ناكهناةنبب ىرتشملاو ىرتشملا دنع د> هنا ةندب ماقاوملف (عئاملادنعناك هلوق) ردنُهلا لكك هّدروأ

 ناهض اق ن عربا. لا رك هنال عئامال لو ةلاورامخلا تدشي هنال ىرتشملا ةندب لبق" عئاسل ادئع ايبعم
 ةمالسلا فصو مست اعنام مث لاريصق بيعلا نءاهأسهمأست قدا هنال (هناصقنبعجردل 55١

 ناصقنلال دين اكنالسقوال ىل قو ناصقنلا عم برعم ادز هل ناك ثداحلا ل ازولعوجرلادعب واكح

 ةماوت هعابولاونملئاسم عوجرلا نه ىتثتسي و قيلأ د_ءاوقلاب لّوالاو رهنلا ف لاقة نق الالاو درامتاق
 أنا ةءلوتلا ةيضقول قالا نمصقنىنالانءلاراص جر ول هنالدرالو عوجرالف اهلا<ةلٌثملاو
 عجربالو هيلع تاك" هنال هدربال بع ىلع علا | مث هنب اوأ اب |بتاكملا ىرتشاولام اهن دو لوالاك نوكب
 عنتمااذااماو هكلقو هنمهقح طاققسا عاملا كل ءاهف ىأ (هّدر وأ هلوق) درلا نع فلن هنالناصقخلاب
 نكمال دع أك لاملادارأف بمع ىلع اطامم ى ريسملاد يع رمق | ريصع عملا ناك ن اكع رشلا قأ ا

 ىرثمملاريخ عئاملا ىضراذاف(هعث ان ىكربهل اوق) مثغلا نع ةملال مشا وكل ورجل كيلع نمهفاساهنمأ
 امتاودرلابعئاملا ضرب ثيح ناصقتنلاب رام او ناصقثب عو-ر ريغ ن مثلا سمالاو درا نيب دمة ح |

 نءاملاس كلم نع بن هنوكل عئامل اد ارارضا درلا ف نال ث داما سيعل بامنعم هيلع هدر ءاضر طرت
 عئابلاةريضح ةداهشلا ظفلن ناريخض نمنماا موقملان وك.ناّدبالو (اموق.ناهلوق) ى ريما ردع ثداحلا
 هجورطتءافد حاولا م وقتباوفتك 1 تاءلثا ىنو ةيزازبلا نعرهن ةفرح لك ىف لصالاوهو ىرت لاو
 (هيبعالو هلوق) ةيلاليترمش هريغدب سدا هناك ةصاخ مدقلا برعلا ىنع» (بءعهبو هلو3) رحب قرفلا|
 |.دهدارفاقىرودقلا فنصملا عست(حلااب ون ىرتشا نمو هلوق ) ةملاليئرعش بع لكنعالاس موةيىأ ظ
 | اهلعج هناالا ىرتشملا دنعرش [ب.عهرُث دحولام ىنعأر مامدارف | نماسهن الق ملأ وذ ذح ناكو ةلسملا

 يي ييجي جج جبس

 ظ ء رقأ ن اف عثاملاىذاققلا لس هعاطقنا ىعّدااذا هنا ه-فرعالا ة اج وانئشود_:عنكي لهنا هعافتراوأ

 0_0 ع يسم ا عا ا ا: ا. حجم

 و
3 



 ةوش (نكح مالم ىلع)

 لاقي طبالا عير ىفهنانم ىمساملةفلا ع همفو ةملال تر شلا ىفاذك طدالا عي رنتنهلمهلل لادلاواهستقوأ|
 ىلوالاف هر دش ا بعهنوكى طرتشد الذارظت هيذ .(ءاهقفلادارموهو هلوق) ةم<ملاو ةامقملاب ىأ امهب
 | ليلعتلاو انحيرعيلا نعردلازت.ءالاو ضفرلا اذكو (هماسقأب رفكلاو هلوق) ره ةلمهلانهنوك
 بيعها حبارسلا ىف لوقنملاوهدربالامذ ناكول ىرتشملاناىذتي رفاكلا ةمدص نعرفتي ملسملا عسمطنأت
 ىنعمو رهن كام نع هجارخا ىلعرب# هنال ملا ىعذلل عفنالو فيكهريغمالك ىقمرأ لوايمذ ناكولو
 ناف ىن# ملسملابعفتش ال هنوك عم مالسالا نود ىذلا ىلا ةبسنإ ناسع :رفكلا نوكد اع سا لا فيك هلوق
 أ نم هيك مدعلوق أو ىوج ىلوالا قب رطلاب ىذلل ة.سفلا.كل ذك مالسالا نكلفاءبءرفكلا تاك
 كال ءالاهسم. دج فرفاكهنا ىلعهارتشا اذا ىتح هل ةمسذلانامسغ مالسالا لعج ىضتقبال دك لم ىف لملاغاقبأ
 هدجو ولامرأ لورحبلا ىفىلاقداعبة الل هجوالف ذم حو هعبب ىلع ربح ناكناو هيب رضتلا نأ ساكدر
 || هتصص نءرفنس ىنسلانالرفاكلاكنوكي نا مانو ىذفارلاو كْرْيءملاك ةنسلا لهأ بهذم نءاخراخ
 باحأو رفاكحلا فلا رنمذعشلا بس ىذلا ىضفارلانأب ربنلا ف همقعتو ىضخإرلاهلتقاسع رو
 كافور( 300 : وهو ىذلان اف ةنسلا ل هأ بهذم نءاحراخ هلوق هب رقب يضم |بس ىذلا ىضفارلابد ريل دأب ىوجلا
 السمر - "ترفل هل ضف, والعب ص ىذلا ىضفارلا هيدازأ لب ةنسلا لهأ بهذن نع جراخ الر فاكهيفلاة.نيذشلا بسن

 1 الكر مرهاظلا لوق أو ىبتناه-ك هرخلا بحاص ثعمف مز حو ىلإ عملا هنارق هديؤد و هريغ ىل-ع
 5 نواحمس ةضفارلانال ىذفارلا هلّدقأع رو هلوق هد رق نيغشلا نس ىذفاراادادأ ارحل ا

 00 6 0 0 - 0 0 7 0 0 2 .٠

 7 0 1 ا ح رشلاب زعم ىسدقملا طة نع ةءلالترشلا قو جلب زرتدعلا لاوز هنال (هدر,ن اهل سدل هلو3) اناتق
 تاقناف ىبتناارفاكىرتشملا ناكولو هدربالا لسمو دو رف ك هنا ىلع ءارتشا هصنام جبارمسلاو عسا قب هعلإرإ

 هنالهلعودرب قالاررضتءال ثا هدر كل ءالاغاتلق هكلم ىف هناي |نم نك<الذنا عمد دربال غيك

 (ضيحتا مدعو هلوق) رفاكللا لذ نعمل انو ص هعبب ىلءري< هنا قاسي الف برعلا مدع درال بجومال

 < 3 00 ١ || هلال وأ هاد نمهبسسركةاذاالا هعاطقناءاوعد متل ةوءادلا ةمالعورارقساو مدلا عافترانالأ
 "هالو 1 صف طرا نعرونلا فرك ذ نك ] بز رهطلااةّدّم تناك اياببع نوك.أل ليحل اوءادلا ريغ تدسلا ناك اذا

 ا يي يي فدو ىنأ د نءرهشأ ةثال'اهلقأو عمد“ ملةريصق ةَّدمىفهاعّداولو رداونلا هاو ر بسلا ركذ طا رتسشانا |
 ني. 9/1نو فره ع . ٠ | ءاتداو لاق ثج مامالا ىضاقتلل يزعم مفلا نعرونلا قام هفلاضص و ىلء زد عمد دع ةريثعو روشاةعنرأو

 ءارشلا تقو نماهؤا دةباو ىتناعئابلا ده ءناكهناتدثاذا دزااهدل ناك رتشملاد نع عفترا اذافروش "نوح جبار“ او ا :

 نعىنرعلا لن نكس اي زلا ىفاذك مبنمنيلدءىاءاءطالا لوقءادلا ىنوءاسنلا لوق لسحلا ىف عجرملاو

 اعفو هاطالاالا هيلع عاطب الاعف ممم ل دع ل وقب تدثي بعلا نا ريبكللا عما حرش قىفلا
 ىوتنب ام ىدق تغلب ىلا ىا(ةغلالا فهلوق) ىسبتنا ةلدعةدحاو لوقب تدشرءاتنلا الا هيلع عاط.ال
 ناكمالا مدع دنعامسعن ركنال ض.ءلا مدع نا لصاسحلا اوىوجاس رقى أس ضخ اءادتناهل |

 هلوق) د رلا هل ةس آىه اذاف ض.لاهنا ىلع اهارتشا اذاامااهسان اراملاعن اك اذادساوا:ريغصا وكلا

 فب مدلارو ردةضاختسالا نال ضخما عاطقن |ىلا دي اع: راشالا مسا (ةمالالوقباذه فرعن اسعار
 نيعاذاف جئابلاىلا ةموصخما هحوتت ةمالال وقبهنال_صاسخاو انهشاطوق هيف لدقبالكلاحزلا هيلع

 اهنا ىلهةيراح ىرتشا (ةست") هامطالا لوق ىلا عجرءادل اوأ ءاسنلا لو ىلا عج ر لا ىرتشملا
 نالفسدعلا نءةءاربلا ط رمش ةلرخع ل_دحما ايرمثنال معلا ىف عسبسلا مزل ىل اب تسدل ىهاذاف للهاح

 عئانلا لبق نم طرمشلا ناك نا لاق ثدح لمصفتلا نم لمقهرك ذاع ميملابز ريض هنأ اكو ةيناخا ىف

 ةموه و ! | ديفشق |ضيح عاطقنا ىلعىأ (عئابلا ف لتس مثهلوق) ئابملا ىف لبحلاط رك



 (نيءملا خف نم ىفاثلاءزجلا) هم

 ١ هقرغتم عمد تدسلاو فدصملا لوق حر مش قءوضولا ضق اون ىت ىتلن زلا ركذ (هرغصق ىرت.كلادنعأ
 | لالا نمع ىناثلا لعدصو هدرب عامل ادب ىف ن اكح ىلا بد. لاب ىرتشملا دي ىف رمول عسببملا درعلا نا ١
 | ةرهرجت |نءردلا فهي رصتلاترأر مانيش لقع ناعجار (نينس س+ نباوهوهلوذ) ىمتناأ
 (نون#اوهلوق) ننس سمختهو ردقو زيقلا عم ىأ ارغص فاتت اهاكو فدصملا لوق دعب لاق ثدحأ|
 اهذرب ريكلاذعن ىرتشملادنع هدواعوهرغصىف عبابلاددع دحو واد نسلا ف التاب فلتءالوهو ٍ

 في رعت فرعهب ومي واتتايلكسلا كاردااهبىتلاةوقلالال_ت> انونجناو ا, زل قالا كلذ نيعدنالا
 ن<1ناو (هدرءناهلفهلوقل ر ردلان ءرد غامدلا ق هعاعشو باقلا هندعمو هر 7 ذملاةوقلاهنالقعلا 35

 ةرانع دنا اةباو روهو مالسالا عشو ىناولحلا ةٌمالا س علام هيلاورهن عفترتال ران !نالىرتشملادنع |
 ريبكلا عماجلاولصالاق ر وك دملاوهو  (ىرتثملاد:ءهدواعب لام هدربال هنا ىلع :روهاوهلوق) |
 ةبراخجلا فز ىلوالا لئاسمىفالادرلل طرعش متامل ادنعدو-ولادعب ىرت م لا دنع ةدواعملان الصالاوةيانعأ

 باك ةياور ىل_ع هيدرت يعاب اقهريغوأ عئابلادنعذي راسا ةدالو ملاعلاو ىنزلا نمدل أوتلاةاثلاو
 اهبل صح ىذلا فءضلا نال مزال سرع :دالولا نال ىرتم ا دنعايناثد لت ناو جضااوهو ةيراضملا ١
 ةدالولا ةيزازملا نءردلا ىف نك-ا حفلا نعرصدرتال ع وبلا باك باو رىفو ىوتفل اهيلعو ادنأ لو ريال 1

1 
. 

 - .٠ .-. 0 هس 30 4 .٠ 25 .٠ 2 ٠ ناو سع:دالو اانا نمق.سامنا ءاوررثلا قودةعاو ىوتفل |هءلعو اناصقن تون ناالا بدعي تسل 1 عيناور ل 0

 رهن مران ايهتلازا ىلع دالاس هقازال (مصااوهو هلوق) ناصقناابع- ريف ةيلاليترمشاهيقناسلا |

 (رذبلاو هلوق)  ىرعشوندملا نعانخش طاغر كتلي هذا نمريك اندرك ذامو رجع املا خف (قرطملا هلوقز |
 ىنمثلا نع انشد راهللاو مالغلا ف سعف ةرسلا تحت خافةناوهو مجاب رعلااماو ةمحملا ءاخلانأ

 طءالا ع رنتنو ةمحعملاب رفذهمف لاب نارهاظلاو بدع همأبةب زازبلا فجيرمم تنال عر نتن قيولاق
2 

 رخبلا نا لعاو ىدنفأ حوت طدالاو فنالاو مفلا مي رنتن نممعأر خلان اديفت سوماققلاةرابعو رهنامجب ٍْإ نيب. كلو 0 0 0 0 ا | فيات هيب 1 شر
 اعفنطتتب لو رن كلذ ناف نانسال ا ىف غب نوكحجب ؛امنودةدعملارب## نم ئمانلاوه س.عوهىذلا 1 كر 7 ا

 5 وتوصنراب ثنحت ااماوالالاو س.ءف عواط نارا هولعتاراج ىرتش ا همفو لاق ةينقلا نعرهئالق أ كلاب 3 0 دك و كد 7 4 3 00 3 . 0 2( /-فلر - رحاب او ةابالا لملد هنالاناح ناك ن!مالغلا اذكوا غلط بدع هب راح انةطاوللاو هم ةدواعملا طارتشا | ع ا دلو 0 مدعانمدق (فرلاوهلوق) نانسالَنبامدعابتكي رعت جفلاوانضعشلاق لكلا نع ةدلالمزرش | كالا اميل 0 1 5-5 9 - . .٠ ١ 3 535 - ا هو ٠ ل 1
 نري كحاناكن امال غلاو هب راحلا عن است ا مدعو هيزازنلا نعرد 2 نا الدر رثك نختم فهو رج 6 7 0

 لوقأ ور هت ىلوأ حالصالا ىناك دولاب ريمعتلا نوكمفدنا هب و هيلا فاضملاو فاضاا فذ ىنزلادلو 1 مداني 0 عببملانوكو ىأ (هدلوو هلوق) رايتخالا نعانةعيش بيعي سدلف نييلوأ نب ريةصاناكو لاما نيدلوم ها
 :.ج ىفاعملا هدهو شار فتسالا اهتم ارب دق هنال (ةمالاىهلوق) ىوجربدقتلاو فذحمامدعلدالا ماو ' ذا كلذىلا جاستا ىلوأ هل! فاضمو فاضم هرب 27-2 نءالضف ْئُد :رب دق: نو دايت مالك لا وك ا لج 0 /

 دوصقملاا ذرب لالءارهظ الى زلانمةدلوّتم تناكاذا تلق رهن مادنقسالا هنال مالغلا فالك هذم ْ وو كفل
 رعد دلولاو دالم5سالا اهتم ىلصال ادوصةملان || نعهنوكدحو لوقأو ىوج !ىنع هوك هحواش د ةليحو و -( م

 رد عصالا ىندرمأولو (مالغلا ف تيعباسدل هلوق) تاز داب ارعم نع الربع قالادلو هل مالا هبال

 قرذلا ةدالخلا بحاص لعجو هصتوىدنفاحونلر ردلاةيشاح فال ةةلاخمهبفو ةضالخلانعا
 عانتا هتداع نه ناكو درعالا ى نسا اوأىداعلا لكلا (ة) ىاولا ةمشاح ىف هلم اينعذ رمال مالغلا |

 نمبرقلا عنع ثدحي (نيش> افانوكمناالا هلوق) طرخملا نع نيهاش مشا ةالاعؤد عيب ىلعربصدرملا
 ىلعىأ (نيدحتف!هلوق) ىايزنةرم نمرثك أ هنمرركت نأب (هلةداعنوك,ناالاهلوق) كوملا |

 ارو هلوقو بعت د نم ةهعملاءاسخلاو ءاملا 1 ءاغلا نوكسنئثل ارقد تمعملا ةي ناهرملا قنتنلا نوكدل

 اوقفو



 مهما 9 (نيكح سءالذم ىلع) 4

 02 222222222252552 بلل

 ىلعالو ل.كولارارقال عئاسلا ىل_عنُعلان عجربالو هدرا بعدي ىرع ملا دو أف لك ولا ىلع
 دال : اس لاوه ىذلا هلكول ىأ ل كولا ىلع ناعضالو هلوقو ةينقلا نعروتدق سعب سدلو نيمأ هنال ليكولا ا

 314 0 اني 5 ةعفنلا لو نمعلا صقتتل ناو (ما نذل انا: بجوأ ام هوق) انذعث هيذ كح لكوملاوهبلا | تو. هحفدو هضيق ىعدا نأ نضام هلكوم ىلع لبكولل عوجرالو قسم ائماسض ناك سم هقمتسا نااماو
 !نا :انصاانانراوأ هلا ىفدازرحات حف فذاا عماد كودي دْدتلا مءاتلا خد راحتلا دنع هلوة) فلا نعربم كرتلا ناسا فرعت الة كرت ةيراج فاكو لسا ىلءىوقلا عيصأادو سالارفظاك |

 تم 4 0 هل نكي بيعت سدل مم لاقراف لكلا د _:عاببنوكي ناودنالورهت تاعونصملا نم عسيملا ناك 1

 يبو "فجر." تطاير, || ىلي لا نعقأ سام عم هأت لكلا دنءابي»نوك.ن اودبالو لوق فو ةءئاراتتلا نع ةيلالينمشدرلا |
 5 : 0 31 دئءانمع هنوكن مدارملا سدل هنأن باحيو ىف ,دحاولانأب يب رصتتلا تأ س لب مهنمنيلدعت ىنتكم هن انما

 1 0-7 3و امير نجا راع ا عسا ري اءاوس طةؤ فالتالا م دعدارملا لب بدع هنان عبجلا عي ردت لكسلا ||

 هر :.اكنافدسلا طري نمتراخلا وت 91 :( فايا هوز رلؤتم غم ا نمراصس انا ل 01 جيب ديو : انو لا زان رمش -منراطا ىن الا .( فانالاكملوق) ردم عملا نمزاختسالاتا لق 2
 قابال رمق ثاح ىنعلا زاهر تبع سال برشلاو تنعقاالا اذه ىلءفايراه ىمع» هللظ نمأأ تا تحرك در / ِ ( ١ -- ١

 نمىعا كمر 1 دنع ف تلو عئابلا ىلا ىرتتملا نم اذاالا قلاهم هلو زوما ىلع لمن االارظن هيف بوتر خلاب 0
 خالو 001 ار“ لك زم || نمهدوع لف ناب عاملا ةبلاط٠ى رتشلل رسلو بيعهنانسحالاو رولا ف فاتخاو بعت سدل هناق ||
 جي . 7 7 3 1 3 2 500 : 3 5 0 32 2 ا

 - ا .”عوروب || نمقنأول نان هرمغلا فام لل دنةدحاو هي رقىفاناكو وعد, لا ىرتشملان مى اذاالا هلوقو رد قالا
 عنان 7 40 ووري ١ رفسلا نوداعف قانالا# رمخذلا لاق ( رفسلا نوداعف هلوق) ابيع نوكم هامل ةن رق ىلاىرتشملا ةدرقأ|

 ةريكرمل لا تناكر الة: نا همشالاو ةرهوج فالخ ه.فدالا نم جورخلا طرتدد لهو فالخالب ببعأ + 2 9 : تح 5 3
 0 ا هلوق) يرن كلارا ليارطوا نو رعب نأ ريغملاوأ (.الو٠ل زغمحملا هلوق) : ىلا ظ نع ةيلالبئرمثاريع نوك,الاهتو_واهلهأ هيلع ىنذعال ث عةريغص تناك ناواببع نوكيةرهاسةلاك
 0 و 0 ةنعص ب © || تاذاددحوف راج عما ادا ارح تا ال0 ناحل خول اب ا كلذلأوز ظ ا 7 الحم ا ناصقنلادرتسإ نا نابال ندب نا 0 لويمتدوال (شا أو ظ
 رفق هى ل ره 6 5 درتس نا عئابلل ناك وزلااس#ن نأ مثعجراذاف ناسصقنلاب عجرونآب يعب تن.هتولو اهدر هل ناك جوز

 0 تدم 0 أرب عجراذاف ناصقنلاب عجررخ اسمعي بيعت اذاقدرلا هلاضبإ رمهد>وفاد.ءىرتشا يناثلا ناصقنلا ْ

 0 د : آلاء جوز ناذاهدجواذا ةمالادرنا ملعاو حارعملان ءرحصاوادملابالا نه غولملاو هرتساالاو د رتس الد او ادملاب

 ل ا 0 اضرأ ىرتشملا دنع قرم ولذ ميلا هوقو اوبس حاكتلاحاسفنا مدنع نمر اي اوهأم لع قتلنا

 /و هل د هلوق نم قس اع هنعىنغتس هنالوادارع سدلام هما سال هذذ-حىلوالا( رغصلا ف هلوق) تنبلابقن | ىن/إ كلام ا 1 ولاك ةقرسلاك ةقرسلا نا.ساو شايشلاورارطلاك الو أاعطق تبجوأى ريكلاو ىرغصلانيبةقرسلاف | 1 كل 1 حن 1 قرذ الو هدر نم عئام نابل دنع همةرمدل يريسلا ف هعطق نال أ : عئاسلااضر امرعشو ىنعلا ل هر 0 : هكر نءرددهنُع عايرأ ةثالثب عجري هذ خأب عئاسبلا ىضرولواع ةبنيةقرسلاب هعطقلن ملا عب رب عجر عطقف

3 5 
 رم هردلا نودامةقرسدرب هنابهذملا (مهردلاردق غلباذاهلوق) غاب لامريغصلا ف بعاذهو
 ابنع نوك.:ال نمسافلاو سلفلا هقرسن ا نهررذلاو ىرعلاك هريغو تان زا قاملابقعتم اا

 فقرسوأو هلوذلا بعنوكك, نا افرع هلك أيام ىلع ةدابز لولا نمقرسول هنا يش وروغلا ف لاق (بيدب ا سلف هلوق) رهورحيو ةيان اينو كي هريغنمواف ىلوا | نمىنعب (لكألل لوك ألا قرساذااما هلوق)

 أ أ انع هنوكلال ف التخالا دنعو لان اداسالدرلا هل ريكو أ هرغص امهالكه.رتثم مث هعئاردنعهقاأ| تدثنأب ةلاحاداةاد_:عفرت [ب.عناانءادو راع اءوس ريكللا فو ب.عدناثم فعضو لقعأ روصقلرغصلا اهنا ءلصاح (خا بورعلاهذه ترهظاذا هلوق) رح ءادهاللوأراخداللوأ (عسللا
 تند> مثهلوق) ىثيعلا ن عردالالاو هدر هل هعو نم نا هر رشه دذع ح مث همن ايددع“ تكمكرت أ
 ا
 ع ا

َ | 19 



 (نمعملا نف نمىفا الا ءزجلا) ةهمو؟

 ب هسا نام اطلاع ا يو 000ج ىمت 0 ىرهاط ناعو وهو منه حس 7 ل ا 0 علك ع هالك :راغد د ملدلا 1| دما وس سن عرب ١ ع ل ا اج ا 7 سجل ا ا ا ل ا ا ل ادد د ع ل سدس 0 ايحن تاي
 اهياعو بيعاذراص ىأ عاما باعل انتيدحاو ىنءع باعلاو ةبسعلاو بيعلاور منهبدس لاش || هفاضا نم 1 لاعسلاك ىتطابو نيسعلا ىف ءاملاو

 أ .ساماعرمشو ةغل ىأ (ملا ص ةوهو هلوق) ىد ذأ حوف بوم «مو بنعمر عذ ىدعتا الو ىدعش درز | 1 ءاصق نيروهمث ض.اعاطقناو

 تاق جا نعىأ ةهلسلا| هلوقو ةقلخلا ىأ )م رطغلا هلوق ) نمُّدلا ناصقن بجواامو فدصملا لوو نم دارملان ال ءاواهوخو ىانالاو

 ؛ 0 :ع ناك ب يع بمعلاب

 ص# !ادزءالو عيبلادنع ىلا

 نفعلاك ةيسعمسح ا ةعيفر تراص ىتح كاردالا | نغوأب ماع د لا

 هل سداةءاد درا ياايلع 5« ةئيدر ىرتشملا اهدحوفاهملاراش|و ةطذح عارولام فالذي سوسلاو ىلا 1
 اهنلاةراشالاتن ات لأن هو ةلاليتريثاطسوو همي درو ةدمج قلذت ةطنخلا نال بيعلايد رااراخ ع (ابيععس.بمايدجو نم
 نُغلا لكب هذخأ)ءاش نارا خابوهف
 هدر

 نمتنئسمىفالا ماد تان اآلن ةوأ ع ينم قسد .ءلا نامتك لحال (ةل5 بعل ن نماهبامفرعت ل

 نءراتةاردلا ىف ذكحاد.ءالارح ناك رحل رون ةتىرتشا اذارعش الاىلو الا

 السهاريسا ىرتشاهلوق نهرونلا حس سعب ىف عقوامو ىو اديس سااوانكش ططاضأ هتدحووءا.شالا ا لا ع امد ىرشا اذاريسالا هلك

 سلو؟ ارمشلا لعافريسالا نا هرم

 مارس يشم كلذك
 ىرتشا لجر اذكه ةيحاولولا
 مهاطعأو 00

 سدل رارحالا ءارمد ن ةنال زاح فوبزلا

 ما ى ميىملا لاملا 5 با اءارشو

 | دسافلا عببلا لسقراتحلادو راظنا

 ىزا ار ها

 هلزوصال ثدح نامانمهرادل“داذ ارحأ“ لا نعزارت-الااريمالاي قتلو فير ”هيضعب هلع ىرحو

 ءاليتسالادبعلا فم كلما تول دبءالارح ناكنا هلوقو مهر دعب النام هدهاعنامثتسالاب هنالكلذ |

 منوي اه ىأ تا ا! ىف صقانلاو فودزلا* اطعازو< ةناشلا هلدق ىف ق. "يي وكلعالذار 21فالعأ

 اضرااوأ ءاضقلا طرتشد ل.درفنب ال صمقلا دعرو ضدقلا لم ب.ءلامدرلابىرتشمل ادرفني(يكت) الل
 وه (ىرهالظ هلوق) ةصالخلا نع ىوج هدعب و ضيقا لق ءلاردرلابرسأ سلا درفت ةراحالا و |
 ىرتشملادنعثدحهناةنرب عئابلا ماقازملف (عئام ءلاوتعناكف ع ءدلوذ) ىوعرصلا سا رس أم

 ع هنال عئابا لوقلاو َر اننا تش هلال ىرتشملا تيل ذ رقت علام !ادنءابسعم ناك هنا هان ى رتشماو

 ىليرز بيعلاب لعلا دعب هياذرأا ىلد لدنام ىرتشملا نمد-وإو (خلا ىرتشملاهريموهلوق )رو رابخلا

 هلوق) رهن تلاز ىو لدتا ضاقت م.فلا لق ل زي واماعوااصاخ هنمّءاربلا طرمش عتابا ن نكيلو
 هناق دهن نع حصل الدنو حاحا لدبو رهلا فالخب ةرهوجلا نعردارسإ ولد (ابععسم هم اابدحو نم

 بدعلاب دارملاو رهت اضنأ هيدرتا زو وأ ايل يك ناكاذارهملا نهريسلاو هريدي الي رعلا شحاقب درب
 وهو هل_غواها لق نكت ةلبوثلاةساجفو ةيراسلا مارسا ب رفة ةشمالب هتلازا نمنك-غ'الام |
 رك ( ندلا ص قس هلوق) انيعنوكيدن 0 ةمحلاولولا نءرهت لسغلاورمذنال بوثيددقمأ|
 7-5 دقع )|قاطمنال (هدروأ هلود) ىدنفأ حولل: 0 لا باب نم حراس ذم لعف ةددشملا فاقلا ْ

 ٌءراا فدولا تاوفكر يف ؛ ا متاوف دنعف اك رمد دق“ [١ قتامر رخل ةنالسلا تاك ةمالسلا ||

 0 م مالسلا هبلعهلوقل بععلا نامتث لال ةطو رشثماك ةمالسلا نوكلو دقعلا ف طورمأللا |
 هلىدوملا نا هعضور# ىرتشملا ىلعدراا هنود ةبؤمو ىلح هلا مرهو دراارادخا اذامث جل :زانم سدلق ْ

 عمجرب .ربو هك أسما هل سيل هنادي فاسدا مالكا معاوشم اولا مدع دنعالا بيعلابدرا كالمال
 ئامهدحاوأ امرحاف نيلزلح اكول ةسحج ناالا ندا نم *يذاهط اش ال فاح والان إل ناصق تلاد
 درلا هل سدل فال اوال هندع ةو فلاب ايش ىرم ةنوذأمدمعوأ ص ءكووأ ىدر طرا قوا نع هيذ>و ا

 عوجرلا يش وره لا ىو ىلودو لكومو ممن رارض]لاه ايشأ ةيؤرلاو طرشلا رايخ فال بيعلاب ٠ْ
 هذهو تيبالوخان كلا عرمتولو امنع هندحوو أ: هوك انم ىرش ىراوك ناسعلا ٍ

 3 4 امرحاف نملالح ان ك وو نزال كدنادةنلارامف عودرالل" هاسمكس ىدس>أ
 تواديع عانولاك عئاسلا ىل عناب عوجرلا م دععمبيعلا ادرار هن لح 0 عملا ناكو
 نا 2 ميييتدالا ادوار هل :لكولر ا صقل 0



 همز 06 كسمالنم ىلع)

 ءارش ا الف ىدحجوو و مىجأد 1 م7 يدوم م طقس امدحوب

 0 دارملان انباوجلا نك تاق هنو. قم ىذتقي طوقسلايريبعتلا نالءرايحت طقسو فنصملالوق لكشد |

 لاق 70 50 / كيرغكر لا عموم ىةقيقحلا ماقم موق هد 1١ ند (ملا داقي هنا فسوب كأن ءوهلو5) هلراخالو
 0 ا
 2س اه

 آقدهلر هج نم قع ةقلحلام |ةمىسولاءر ح اودالصأ اى سرخالا ىح ىف ةءار لا ماقم ماي نيتفشلا| 27

 00 11 سدل ناك ١!كلذ واق ناقل در ركل ةامذخأ : هيو ليواقالا نسحأ اذهو هيقفلا لاقلا

 ليك ند هنآو كل 00 هر :١أ نو طوسلملا قف هرك ذي لاذ ومر راما طوقسو *فصولا هةدعؤق طرشا
 .- 2 اجهع راك 1 : : / : 0

 3 2 7 هدو 2 0 هي 35 عددا 1 هلران خالف اضرلا ىلع ل ديم هنمد حو امدعب و فصول ادعيرص:! ناو رم ءاوس هريعو عضوملا كلذ ىف

 ةنفر م 4 5 م 1 هن .شاوهو (خلا هض,ةءاريصن لكو نا هلوق) #00 دعب صعتسالو مربثاو هن مدقعلا

 0 0 0 | ' قوص هل 9 0 ام عمل ولاةيؤر كمر لبكولا هيو رنالةفمن ا
 «لرخ 1 ا 4 تاوصلا ( اود) ىايزانب ّك ١ الأ اق

 دابعك]ذ 0 0 ىأر مدربا سيل رحال الاء ور نع ى : الامه رحاب هؤرنال ) رد 2 23 ىوج 5 " 0 ّْ 2 خحأ كد < َ سا

 6 ةقراارإ 5 ! 5 أ امددحايدجوولاذكو ىعةرو رضاع. اوهدربف ةقفصلا قيزرفةنءمالسل اودالصلا هيلع هنهتل ول

 1 ىلع اذا 7 "د امهرر ! كل مناك اهف ل ا)!نال قاس ا زا دا قد اولو هدح و هدرب نا هل سدل نستقلالاكا

 ل 3 3 /

 ير 1 0 (طرشلا ِْ هنالك لا رعت :ال ثدح ض.قلادعب بعل ادجوولاعهيزرت< ٍصعْلا لبق هلوقو 6

 0 0 لطب ةرئر| || قب رقتلا كلعال ثيح طرشلاو ةن و ىلا را فالك ضيقلادعب ةقفصلا قيرفتكلع بيعلاراخ ىف
 .لانالو دقاعلل ص'ل التد رابخلا نال هتةرو ىلا لقت الو (هرامخ لطن هلوق) قاس

 7 (سغز احن ] ىققفاشإإ بوب . اا رام

 نان م 0 ا نم ىم يخت (ىفاثالافالعخ هتئروىلا لقت ذيالو هلوق) ار

 ايا نهءانركذ امناللاكشا التاق ىفاشلل انال_تزثاح هرب ملامءار فنصملا لوقدعب هلوقا
 يفت ه٠ 0 . ع كماسسلا

 مصندجأو كلامدنءو ىن.ىل الاقديد 1# هيهذلر اضنلاب قسامو مدقلاىف ىفاش ا بهذ
 6 الالب تاور هلر ١ هعيبب

 كعو هنو 0 0 ١ هراتالوج ملناو هلوق) مدقلا قئفاشل لوفر هودفصلا» هلل ن ؟:لاذار ارامخلاهل تت . وقل

 هذا | 0 ةقعلاوز ل ١ هلل عكا همءارمش دصتتل ا ال حار ولفءارتعلا| تق هك رم هناناملاع هتارمش :اادصات ةٌؤرلا تقوناك اذااذه

 لا
 0 مق : 00 هدنلاىرجتما لسا كبل د رع هناء ارم 1|تقورعب مولاذكو لب وعتلا هيلعو دمقملا لم تلا لمأتيال هنال رايخما

 ةمأع 000 ل هنا عد كح 3 || لعن راك معاق : ل مالازا هلدداثر هأاعاانال (هليك عم 6 داما لوقل ان هلود ( هتعرف 1

 ل 0 دهن | هلوق) ىلن , ز ةشسبألاريغتلاءاوعد ىف قد صا الفرهظ دو ةقءاس لهّمَو هددرو هو موز وزالاساذكون اكام

 كر 0- كتل ارهشلال اك !|لاقوةره هوما فاذكر ةلانودامسررقل اوهقوؤافروشلاديعملا انف (ةةلاتدع نات

 (نء 328 كرمغتتا 1 | ىنا م هنالاة ريد علا رمدح ةارملا سل( ةنسنيرشعدعت هإوق) هيل الينرمش لق كول لاو ةيادلا مف
 2 أم[ 5 دايلإ 8 0 5

 "0 ع 0 منوة دان“ دو ىراةلقلامنوداعباودلاو نسف راهمالاريغتك ايشالا فالتخاب
ز هل دهاثرهاذلانال (ىرتشلللوقلاف هلوق ىلا عئابلا

 | تدان ( هني 0 انهلوق ه

 || هنع ىنغتسا ف نصا |ناكو ريغصلا عماسجا قضقاايدبقاذكم ه ( عاو هضرتف هلوق) هركشب ىرتشملاو
 : ةيادت فنا لساوا (لو بهووأ هلوق) 0 هتيهالو هعمب مصيب ا

 اود تنس هيل اود هلا داعولو كل اكس الان الاد“ هيدا 200 دلو هياهماعنأ نايت 1

 3 هرك ناعف هن ور ناحل وهف ملا عوجر اوأءاضقي بع لاوأ طرمشلاوأ هنو قرارا طدراكض ع عم

 0 .ة>و ناكضأ|ق هع و قرود !ادقعا هملعو هطوق_سدعل دوعب الدنا فتوى ف ءو ىو |

 دل تفغسوب ىلأ ن نع ىورام ىلعوملازاعنامة لاو علا الا سمح ةفلتتع اظدللا|
 هلا | طو ال ع

 رعاةدعوةيؤرلال ل قرأ .تارضم واسدرلاىلد ءلدب فرصتلا اذه سةنن هو اذهو دوءنال

 : 3 0 هكلم نعمجرنأ هر ذعت دقورلانال (طرشوا هيو درا.نعالهلوق) جتفلا نع

 ا ا

 ١ اامينال ماقل ال54 ةصلا قب رقت نم هيقاسأ هدعبوأ ضيقلا لمق ناك ءاوس اطرخلاو ةهيؤ زاراي

 همفو ضيقلا كيعز 1 قدا رغتلا كاع م * د ماك ناك
 1 لع ءادللا اوان ر :ةلمسملا عضو



 (نمعملا نق نمىناملاءزدملا) ه6و٠

 | ض.قلاب ليك و لانا اولاقوهريسغو مرا كل ااهب طقس الفاخر ثأ الدب ليكوتلا لبق هت ور ناهمالك لد
 ىرت_ثال نمُلاب ه-:افكمحو تيعلاب م-.ءلادر ولن مدلان هلع عود زال هتااوثم لثاسم ىف لوشرلاك ١

 وهذا عئاملل هناوص ىرغشلل هلوق تاق نآف رهنهبنيدل ا ضبقب ل.كولاةداسمش لسقتو هؤاربا عمنالو |

 تت

 (ءمالهيديق (ضيقلانملوق) انذهش ىرتشملا نع ىأ ىرتشلل هلوق نمدارملا تلق نمثل اب هل لوفكملا|
 5 تكرار (هلوسررطتال هلوقا ةيناخملا نءةيلالينرشاقاغت ا لكوملا ةيق رك هب ور نوكتت ؛ يؤ راانالحر لكو ول ْ

 دع لركحوأ| هض.ةف هلوق) جاتا نعىوج كلعال لوس رلاوملستلا نع مئابلا عنتما اذاةئوصلا| هامور اكمام يشف ا كلل لدكولا نا لوس ناو لدكولانيب قرفل اوءارمثلا ليكو فال :امثوأ ض.ق لور ناك ءاوس | 0 00
 مدعاما وأو ىسرتناهدعدو هلق ىتلا نود ضةلا عميل اهب ور ريتعملا نا ةيلالينرعشلا ىف ركذ(هآرام 0 زر ل هج 0

 | ماتلاف مانو صقان ضقلا مهوق ندد دخن أ ناكف هل قاهر ا.تعا م دعامأو ل_سذ ضمقل ا دعا هب ؤرلارابتءا 30 ةدربن م ضيف . 00 ا 3 - ا 0 3 4 ا 3
 |هيؤ رلا عم ضدقلا نوك طارغ_داديف.ءارب وهو مهوق نا نم همهوتام ىلع ءاننوارب وهو هضيقت ناوه ةدرب رد 1 8
 دعب تدحو ثيحاضب أ ةريتعم ضدقلا لق هدد اكل ديؤرلانوك قى انسالءاربوهو مهوقذاكلذك دأد را كيم 5 كسر | 7 ا ا اع سم ع 1 1 0 0

 ديقي لدكوتاا لية ا عهد قتفاف رثاال لولا لبق هش ورنا نم حفلا نءهانمدقامل مادي لمكو ةلاأ 5 ١ : 15 ةةنامل *أا 5 3 1 | 0 ا
 تون أتولا زارت الا هارب وهو ماو نع ضرغلاف ض.قلا ل.قولو اقلط ةريتعم ل كصوتلادعباسا
 يلعب انه نمو ضدقل اى ةلاكو لا ءاهتنالايدخج | ضيقلا دعب هنوكاذتن حريتعت ل ث يح هضبق نع هنية دأأ
 ١ هضقف 8 :رامعلا ق-والها ست هآرامدعب لدكولا هضيقف حراشللا لوو ف نا نءمهضعن هرك دا طوق

 هارريعن الهيلا ارظانهضمقف لاق.ناةرامعلا ق- (هارام دعب لوسرلا هضمقف هلوق) :ماايئار كولا
 هلوسرىلا الوهدسعب رابخلا هل تيب فيك لوسرلا ضدق ل ة ىذرور اتت اذا هنال لسرلل عسجرب نا منال

 لاين اةرابعلاق-هلوةو ةءلالمترمث هدعن وأ هعموأ ض.ةلا لق ناكءاوسهرظانةريعال لوسرلا نالإ| فل لو * هنك,ر 1
 هنال (ملا ليكولا دعو فسوب وبأ لاقو هلو) هنلا ارظانلسرملانوكةلاحىأ هبلا ارظانهضبقف || حي روس هر

 رامخلا طقساو هارت اروةسمهضيق نابادصق هطاةسا كال ملاذ 4و رامخلا طاقسا نود ضبقلابلكوت اا 7 م دكر 0 0
 اذكف همعوذب هكلع لكوملاو ارو سم هضمقب ناو هو صقأنر ءارب وهو هضرةي ناوهو مات ض.قلنادلو طق 00 1 0

 ءابتنادعب انج اهنوكل كلذد_هادصق هطاقسا كلعالف هند صقانلاب ىلا لءكوتلان اريذ ليكولا

 رهن عسسملا كيلا عقدي نالغل لةوأ اد زر هضن# ب ٌكدرمأوأ ( هذيقب ىنءالو در نك“ هلود) يلب زذلاكولا |

 هلٌّ_سم سثع ىنثاىفالا ريصءااكوهو ردهريخاولو ىباد زا: فلكم هنال (ىمالادقع عصو هلوذ) ْ

 ليقت اهفولو ادهاشهنوك لص الو لكلا ىفادث ةدجو ناو جالو ةعاج الو هععجالو ه.لءداهحال

 هتءاماوهدحو هزاذا هركو لدع ةموكح بحاول اساو هنيع ىتةيدالو بهذ لا ىلع عماسقلايةداهمثلا هءف
 هذو هوامضاقالو ماظءااماما هنو كحالو تارافك.لا نعدق اّتعاز والو موقلا ا عانوكناال ِ 3 0 ا

 ىل _ ءلو# (حلا عملا سح هراخ طق-سو هلوذ ) رد ةلمعلا قهد تحاو همرو ودمص ؟--رأإو : . د

 قافتان تش لبهرا.ت طقس ال سلا ل .ءةىرتشا اذااماةارشلا لمق هلتمهوكشو سلا د>واذاامأ| 3 00 0
 ءافتكلا مث جلي ز يسع ىل.ءلعفوأ لوق نءاسضرلا ىلع لديام دوت ناىلادةعو انيوراساتاناوراا || ل

 ٌةفدص نم الف ايون ىرتش ا ناك هنمّذد الهيلا حج - | نانهرم غىلا جاتحالو هرلر درا عدم ساب 1

 11 هىلاوةرهوجلا ع ةلالينرش ةفصلاو سلا نمدبال ةطنلا قو سلا عم هتءلرو ه _طرعو هلوط :

 رمدصتلا قى ةيؤرلا ماقم ءاقي هنال (هفصوهلو5) هبافرعب اممناك اذاهلوعب حراشلاراشا

 قاعتب (هتيضرلاقاذا هلوق) ىليز هقح ىناذ كك هل فصوامدعب هيو ارابخ هل نوكنآل تح ملسلا فاك 1
 هلاقام ىلعوءارشلا دعب تدّدحو فصرولاو قودلاو مدلاو سلا نا ىف اقل هراسخ ظقمسو هلو ؟

 ا
1[ 
 انجن ىاستلاءزك قام لعو هتدضر هلوقل ةجاحالارمشلا ىلبق تدجو ءامشال هل هنا نمهريدغك ىتان ل ع
 نايل اراء دعما ءارشلا د د._تواذا كلذ نم ار أ ا هة:ضرهلوذ ىلع هرامدش طوع هقول 5 ب 01 م ت3 5 11066 - ملا

 بدوي



 ناك ءاوساقلطم(قءقرلا) هحو ( و كش ل

 نمهريغملا رظنلاو ةأرماوأ الحر | 0 !!ضعب همهوت ككل ذر را ا
 هانا تاو ١ راخلا لطسالدسملا | هحووهلوق) ره اضرلا ىلع ل دب لعفوا لوقب هطةس ملا مدرع عيج فز !اهلزب ,مم الا لعت قوم

 مارا فراح التو راحلاو سرغ رغلاةادلابدارملا (حاذيادلا هجوو هلوق) جارسلا نعرهت هجولارثك ذي و ريفتكيو(قدقرل
 ةيوردهم دنعو بوك راناودف
 راظتلا نفسو نأ نعو ىفكن : ه>ولا

 هنو و راارامخ لطسالةيادلا ه- 0

 معللاةاش قواض اهلك 0
 دال ةنقلاو اشؤو سكان 302

 مط ايفو اهعرضملاا راغتلا نم

 ناك 011 نعوقوذلان مذيل

 طرت | تاو رد لاو نودرلا ف

 و اضن نذلاو رفاسلا ةيؤ د

 هنوك لاح(بوُ !| ارهاظإة يفر تفك
 هرششن نمدب الر قزدتعو (انوطم)

 ىطىنذاي ملاذااذهاولاة هاك هيفرو
 ف ناكن انا نوكأ امسوثلا
 طعس 20 7 نوكج, م

 تنك ( وو لعل , ومر امءراخ

 ةماع ىو (رادلا ل- ءاد) هبؤد

 نآ .خالفرادلان مت ىأراذاتاناورلا

 تامر اراذا ذكوأ هوس ربه ن و
 جراخنماتسسلا ارات وأرادلا

 لءاد هي ؤر نمذب الرقردنعو
 رعب رادلا ىف لسد مدعااوهو توسلا

 رادلا ىفن اكول ىت>دوضةللاوهامدب ور
 تدون. ف.صناتونانوتش نات

 طرتشا يك لاًديَو ر طرتشم قداط
 مطااذي ور طرت الور ادلاةيؤر 3

 ولعلا ناكحازاالاولعلاوةل: زملاو
 لك ابو راوطرش موضع وادوصقم

 راظاد ) طرا اذكر هظالا وهو
 هلاكو

 اتناكرلا عز الم وكو سرع 7 ادد: لوقأو هل الين مشرقبلاو ريعبلاوح ىدرظتبف ةر هوج لغملاو

 نءازارتحا بكر تمتاااهسدا د |قلاقاذفو فلعلا !ل ةقانواةرقب تناكوالسذلاو ردالوا مدلل ةاش

 ىولحمارقملاو اهءرمضملار امنلا نمديالف لستلاو ردلل ةنقوااهسد ن مديالق محو اش تناكن اف اهلا

 طرعشو هلوق) ظفصافرصلا قلاقاهدسج رئاس اهعرض ىلارظنل عمتي ريهظلا ف امريثوكلذك ةقانلاو
 لاق :ناقىجل در طارغشالا مد يتلو ةيلالنرمش لفكمأاو هجولا عموأ (متاوقلاد ب ور مضعت

 بوكح ار راو ديذيقمريغ هر لوقلا ىلع ماوقلاةيؤر طارتشان ا ىذتتي ىلا. زاكر ردلا مالكر هاظ

 م ىقلمأت ل نءو دلو ) حراش !!مالاك ع رص هغلاخيو

 اوقرمخلا ولج وقرأ ناك أفق سوب ىلأ ن نعتياوروهراملةرةءارلا محو ونة

 0 نمد ريوظلا فاعىوجلادسلا همقعت (اهعمض ىلارطنلا نمدبال هلوذ) مج او هو لاق ف سو: ىنأ

 لعرصتةاولهنأر لاق رهط لاوقأو مااسهد دحر ثاسو اهعرمضملار 0 أ نمدالة نقلا: اش فو

 فرط ة يؤ رب] دس هنال (ابوطمبوثلا ارهاظو هلوق) ىيتتادسأو رشد متايكناتك س

 دا ل لي د بل امأ توافتت الذا قالا ىلع هن

 هرملل ن مديال اردردتعوهلوق) ى اهلا حرش ءىوج هنو رار اخ هل قلعت الو بيعوهفافلتةمبوثلا

 ىقريتعملاو (ل اك هلوق) رفزهلاقام ىلع باو ا طوساملا نعرمنلا 000 ىوتفلاو (حنا

 اهتةه ىلع ىهاكر ثلا لك ةروشنمالو مذلا لك ةموهذمال رع ع داصأ نم هعباص|ةعبراردق ةصخرلا

 ل هو مان اك بهذلا ن مدركنو عداصاعب رأردقة- هامعل !ىف ضف نمرلعلانسأب الو ريشر دق كلذو

 رهاظ فةوسناقلا اذ كحو لاحرلل عدا مأ عبر أر دق زو جبوسأللاك بهذلا نعلم لاقو كلذ» كال

 ةيقرلار انجن طم مداد اادوصتم ب ونلا قرعلا لعج (ة عنو هيدقلان !نعدحلا طاناذكسهذملا

 معلا لب قام ردق نُهَلاَن هدقني نا عببلا زاوم طرتشب ال ىتحاعمت عم لق لمتد هنأ انسالف هآراذاالا

 م ضف نمانوامكو لو نمثلا 0 م ّئش هلد ات .الفاعتعييبل ا!قلخديرارقلاصت !عيعلطالا صتاامماوقل

 هنو ةربوتك الف هنطايدوصقملا ل اودي و رلاهذه موضعد ركشأ (براخ نه ناتتسدلا اراحمشأواهلوق) قيس
 نم همنع هنقرن ,مددال مركلا ىفاولاقو هس م نايعشإ ىدلاوهو ناضمضاق عماجىفهر مزح و هرهاظ

 دديعسما دنع .نادبال ةجاحدلا ف نه دلا فو ضماسحل او واحلا هي و ر نم ديال نامرلا فو عون لك

 ' الهفوار 2 ناك“ :ءام قاكعم ىرتش اواو مامالا

 موثلاو لصدلاو مهملاور ز اكض رالا تحت اممغم عملا ناكاذا (هسشال رجا ئوصعاعم

 نافهنىضرو اهزوْمأ ه هنمعلق ثهعانن انالفالاو زاح ضرالا تحتاهدوو ءناتامنل ادعن ىل- هفلاو

 نابرسو ة> ال ! يوتفلا هلعو امهدتعوراست لطب ر زحلاو مول كانددارسلا 0007

 طقست ل يل ةقش .:- ىفأ ده نعو هي لماعتلا

 هطرض كلل ىلاليثرمشلا نسح مشل ا طخ ىف يازااي جب جزومنالا(ة#) راتخلا رتنعىوجتلا

 لاذع نوذلا فن عبد ذولا هصئام سوماقلا نع اض.أ هطخ ترأر مئانحش طعاذك لاذلابيدنقا حوف
 لكلا ذيل مت فلة اهّفارعنال (معلاودو هلوق ) كا ن جذومالاو نرعم ىلا

 فاق لودحاو مطق» لع تناكمهرودنامزل كلذ نان ةفوكلا لهأ ةداع ىلع تت ةلاورك ذاموأ

 لوقاو ىاب زهفالذف موملا|ماو اهضعب ةيّؤورن روظ كلذو ةعدقوأ ةديدج | وكر رغلاو ركل الا

 0 ريشا 3 اتيطط رادار داري نأب رز قام ىلع فنصلا مالك رقنكم

 اءمكح تءالاوه مهلالاو هلوق ٠
 الو ةلم-هملانيسلان وهو حاصملا ف

 سومأق ةغلوأ مدحت شالو لق

 ىرارد هدم ها
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 (نيعملا ند نمىفاثأاهزحلا) |ء 7

 1 مدعل حاملا هيلع دريذشن حهنال ممالك ارابتعا مدع ن مهركح دامنأ ىلع 5 0 عسبج نعشف
 عيب نع السلا هيلع ىهندقو لوهم عسبملانال (ىفاشالافال_هلوق) ريد: و هزارحا لبق 0

 ْ ملام ىرتشا نم مالسلا هءلعهلوق نم قدس |مانل ن معن اتملا دنع هم طاح سدلامىأ ناسنالا دنع سدلام د

 دهادملا ف فسولا ةلاهك راصف هدر ه-ةفاوملاذا هنال ةعزانملا ىلا ىضذفتال ه3 ةلاوا نالو حلاهربأ

 | ايون ىرتشااذاا ذه ىلعذ ىليز هكلمقسداامناسنالا دنع سدلام عسب نع ىبهتلايدارملاو نياسعملا
 ا هلي قاع لصاو (ىذرناوهلوق) ةيانعنمعلا مولعم هنوكسإز وك هناق هناعر ذددع مول ءمريغ هءلااراشم |

 هل.ق تدئيالف انبورام ىلع ةيقرلاب قاعمرامخلا نال ءارب ن لمة ىأ هلق ىذر ناكن او هاراذار امخلا هل ىنعب ا
 ثراول از احاهرعظنو ةيؤرلا لمة تدضرهلوةرب_ةعبالق ققحنالهفاصوأب لعل الو ئذلاباضرلانالو أ

 رعادقع هنوحل هن ٌقرلا ل مقرمعب ثدح هذه فالح ريتعتال ىدوملا توم لبق ثلثلا ىلع دازاسع ةءصولا

 را.تءابموزالاعدعنأب ةيانعلا ف هسفرطتو ىلي زلا نعمانمد قاكراب خلا بجومبالكلذإ عسفن.ف مزال

 ةرددعسلاىشاوحلا ف باحاو تفلا قحرص هيو تابدب و رلا لق هنا فرهاظوهو ىسبتن ا موزلملا طرعثو هذ
 رايخلاهل تنثر هنارابتعار هماربنا مدع ناكن او امربتم هعوقو مدل لبرا.كلل موزللا مدعن |لنالاناب

 نأب هلوق) انش ملعلابةيقرلا لب وأتل اري_ىضل اركذوةيؤرلا لبق ىا (هليقهلوق) رسبنلا لا ةيقرلادنع
 عملا ريث نع ىوج هرامحت لطم هزاف هيف فرم: نأب لعفلاءاضرلا نعنعهبز رتحا (تدضرلاف

 ناسنال بوش رق. ناةلمحلاةةيؤر راسخ ىرتشلل نوكيآلو ةعيض مس نأ دارا ةبجلاولولا نءردلا فو

 هقفسلا قرر فت موزلل ىرتشارامخ لطيف هيرقملاب وُثلا قدتسا هلرقم ا مث ةعضلا عمبوملا عس مث

 ميال ن كحلاضرالوءاضق ىلا باتحالةيؤ رلارامن فلا نارعاو ىهتناةعفشلا ىنالازو <الوهو
 اعامجا هّيريضح نودي مدءاض راواضنأ هيريضح ريغب سو وأ لاقو دو ةغين ىف أ دنع جئابلاةمضحالا

 ةعاس ةعلسعبب ناكولف نمثلاب عاباذاهدارع (هريامعابنارامخالو هلوقإ) ىدنحربلان عىوج
 رايخالللاقو عجر مث هلوق) ىلبز طرمشلارا.تارامشعا (را.خلا هلالوالوقن هلوق ) ردعرا. اامهنم لكلف
 رابخلاىلل اقف تنبغُكنا ةءلطأ لمة هن اهيمع ني ةدلط نمةرصبلااضرا عان اقع ني نامثعن ال (هل
 رامحاب ىذقف ممطمنب سامح كك كو راملامتعت ىفال ارا. ا ىل لانتف تفرغ نا هشعل ى لق وهراملامتيرتشا ىنال
 ىلفونلا ىثرقلا فانمد م نب لفون نيىدعنب مطمنيريمجو ىترعةياععلا نمرضعم كلذ زاكو ةدلطأ
 ةءاط هلوق نم رردلا ىفامو بير قتلا نعانذهش نيسجتو عسسوأ نامثةنستامباسن الاب فراع ناسدص
 ًارئاسو ةبادهلا ف[كريغصتلا ظفلب هللا دمع باوصلا ن انهداز ىزعه مق ءتريكجملا اظفلب هللاد_.عنا

 | قالطأل مصالاوه :ّد«تقومريغا لطم تدث.ةيؤرلارامخخن اىلاءاماهبف (حلا لطم هلوق) بتكلا
 هلذاهل.هال ةيؤرادعباضراادمغيامو هب ورلا قولو طرشلا رام هي لطساموهو هلطممدحوت لام صنلا
 أواسيعتلاوأاض رايهم رمصتللاك طرمشلا راسخ هر لطب امج هلوقو ردن ٌورلاب لوتالادر مث ةعفشلاب لالا
 | عي.ااكريغااقحووأريبدتلاو قاتعالاكعفربالواةوه-ثن سللاو هل.ةلاو* طولاك ىل<ال فرمعت
 | لطلب هنويثدعت اعديقس اله هى هناالاةراحالاو نهرلاو مل ست لا عم ةمهلاو ىرتثللرامخا طرمشوأو

 |اهلبق لطبب ف يكف اهب قاعمرامخت افالاواهدنعرابخلا هل تشب ناةيحالص نعدج ورع هانعمو هلق
 | ةعفشلابلءالاداربا عقدت اذوب و ملستالب ةبملاو ةمواسملاو عّئابالراخ علا كح هيجواالام الذ
 | ةلالدل اة هل .ة هل طقسري عا رصاضرانال ةيؤرلا نو دامب لطس طرشلار ابعت ناف عملا ىلع ضرعلاو

 1 لطب هتيؤر دعب عبملا ضدقول هنال ةسكعنمريغ ةيلكلا هذه (طرمشلار ام هب لطب اع هلوق) رون وأ
 طرشلانانمررقت ال ةءلكلاهذهساكعنا مدعمذ: اللوقاورهت ةيؤراراخ لطوو طرشلاراسخ
 ىأرول هناءاستعم(ةريصلا هجو ديور تفكوهلوق) ىوج ساكءعنالا نو ددارطالا ةيعرمشل اءاضقلا ف

 ركحدام



 هعاب ( نيك الزم ىلعإ 1

 سسلاىلابسملاةفاضانم ةفاذالانافاضملا اذهريدقتيدافأ:ىوج َهبُو رلا مدعراخىاألا .
 | نمةفاضالا نوك ميو فاضملارب دهن ةظحالم نمديالف اذه ىلعوراملاتورث بس يؤرلا مدعذا|
 | ىلع ىلارصتق | اتاورمدهتالفا ذه ىلعوتيؤرلا طرشن تن رامختااذه نافهطرسش ىلا كئثلا ةفاضا

 تلق نافانخش,رك ذاذك النملاهمّدق 5 صاص الا ءوحو ىوقا هنالةفاضالا ىف ل_هءالاهنالل والا
 | تلقةيؤرأا لف درلا ل نا*ىبعسام رردلا ىناكرهاطن سل هطرشىلائثلا ةفاضا لمسق نهةفاضال ا لعج أ
 | بجومال كلذل حس ةذيف مزالريغادقع هنوكلديؤرلا ل. هضم فزاحامتاهنا نم يجلب لا نام انش باحا
 اى تش الفءارشلاك ممغلا لقد قع تكلم نبع لك تش ةيؤراارامحنا لعام ىهتئارامخلا|
 مدعل صاصقلا نعمطسلاو علا لدبو رهملا ىنالو همذلا فلك تو. ةصلاخلا نامثالا ىنالو هبف

 ىبتاةباكلاو ىدعلا لدي كل ذك وكم نا ىتبذبو ةيلالبنرشلا لاق ناهربلا نادك سغلاايلوسق

| 
1 
1 

 مع ا
 تدب خيم أ تنثةضر |ةءاعب |.تولورا.خم هيف ناق نيدقنلا دحا نمءانا عس.ملا ناكاذاامعةصلاخلا نامالاب زرتحاو
 0000 6 / لاقف هيؤراارابخ هيف تشام ىوا ةمالعلا مظن دقور هنلا ىف اكامبنم لكارامخلا

 نوح >4: تضرر 0 ارشلاانكص ةيبقو ةراحا ف ىردير راس عناد
 0 لاحم قاهمظاعيرسسظفحأف « لام ءاعّداف طصالاذك

 1 ي ايام آ : 0 0 506 16 2 ِ
 0 كيا“ 0 / || همزاو هراحخ لطرو هفرصتر اح همف فرصن ولو هيؤرلا لبق هدرهل ناك اذفو (مسحلا ماس عنع هلود)

 ل فرار( كأز 0 هرارخ لطي هنهسف كاجال لاح ىلاراسوأ هدي ىفكلهولا ذكو رحب ىرتشلل كما عوقو عنمالهنال نمنلا
 كرير :*لر | فيلا راما يت اقادو ( 0 رب عكاتت) 2 نقلا هباءتلطالورا سوا

 ةيئم >< يع ,تاحت || عتكال هنال (فعضاناكف هلو) قيس كدكل «ىف ل ديل راما طرشي ىرتشاولو هكلم نءجرخ

 تفاويإ دج تار عنعال هنااماو ىرتلا كلم ىف هلوحخدو عْابلا كلم نعدجو رف مكحمملا عنمبال هنااما همامتالو كلا
 | مات مزال لكف مالا نمصءادةعلاىف موزللاف دق برع هب رهظاذاالا هدر هل سل هنالسف مالا

 6 0 00 / دارف |نمادرف ةقيقحلا نوكتفدوصقملاب علا هيو رلامدارملا (هرملامءارمش هلوق) انش سطعنالو

 00 8-0 .ع 2 ا .5 000 . 2 0 6 . : 1
 ا 2 0 خلا عرج كس اوف الث مننا لب هيزرلابدوصقللا نمل. حلال

 2 ةربييرإ هملاوراشآلا طارتشا مدع ىضتقش هقالطارهاظوهاراذاراخا هلذ هرب لام ىرتشا نم مالسلا هيلعةلوقل

 0 هيلا ةراشالاهزاوج طرشن نم خفلاو رعبللاعبتري ونتلا ىفاملافالحخمداز ىنا نعردلا ىناكععالاوهو
 ع ىرتشااذاكملوةبمربجلام ىرتشااذ ال لم ثح ةعيرمشلار دبص مالكن مرهاظنل اوهو هناكمىلاوأ

 |ميشلا , .و>رملا لاق ةقحلاىفةردلا اذكواههحو تفشك اذار ام اهل او عسسل ازواهملا اراسم ةيقت:مةيراحأ

 ا ىه موه نم هف نكيملو هناكمملاراشملا بئاغلااذكو اذهدعب لاق هناف ه-فلاخام هيانعلاقو نماش

 راوسلل طرمشلا نال فلاختال لوق او ةهلطو ن امع ةصق نم هياولدتسا|م قفاون اذهو لاقو ريغ عسبملا مسانأ

 رن ديلا نءقودسإك اياَغن اكن اهناكموأ اروةسمارضاح ن اكن اع-سملاىل|ةراسالا هءلوقلا ىلعأ

 نم عسسملا نارهاظ (ةمتن) ةيانعلاىفامهندب عجو لالا ىلع لشقلا فرصتقا ةعيرسشل ار دصن اهتءاغإإ
 | فالخ نم هيلاراش ا ناكواءّمج|اذاةيمدقلا عمهراشالا نال صالاو عبسلا سف ىعملا س> فالح

 ا ريخت ىعملا نود هيلاراشملا ناكن ا ترتاح د قعلاف هسنج نم ناكح ناو دس اف دقعلاف عدلا سدح

 عشدح او سة تاناوي 4 ارئاس فو كح ناسنج مدآى بى يثنالا عمرك ذلاو سانجاباممناو ىرتشملا|
 فلاب يلوا عجاوءاعو قلاوحلا (قلاوجىف هلوق) ىتءلاب زعم ىرودسقلا حرش ن ءنيهاسشأ
 .اهرسكوماللا عنو محلا مضيو مالالاو محنارسكي قلاوحلا سوماقتلا ف لاقو حاحاضنأ قلاوجناوأ
 ا قدو>وم هنأ ىل_ءاقفتاو هلوق) سوماقلا نء انحش بشح نمءاعو مضلاب هقحا (ةقحقهلودلا

 | ىصولاو ليكولا عب زاوم عسئاسملا كا مىف هنوك طرشب ال عسسبملادوجو ىلع قاتلا دارملا (هكلم

 أو ةملال نرش وو ذو براضملاوىلوتملاوأ | فرصتال كلاملاوه هكلم قريع ذلا عجرم لحم هيلا ةجاحال لود



 (نيعملا شف نم يناثلا ءزحجلا) 5
 ١1 1 صا

 ثدح هدم تضمو طرشلار اخت هعمرك ذولامنمب و ةثال_كلان طرشاار امج نع هولخت ددع ني.عتلاراد |
 رانخركذ مدعد:ءث العلا رءد قتل ارهظدقفذ نحو كس ةروصلا ىنعب أمم نيم ا ل رب ا

 نيعتلارامح تبقوتةدئافنأ نم ةيدعسلا ىهئاولا فهركذامن الاوان رك ذانل ءلئاف طرقلا |
 ررض فد هندئاقن ان مة.لالترشلا ق هرك ذامدنش ملا ةناالم لا مانالا ىذمدعب نيبعتلا ىلع ريح هنا ىه
 00 :عئاملا ىلع توغيف نيدعتلارابح تيقوتطرتشي ملاذا نيبعتل | ىرتشملا لطم نم قطب امل عئاسلا|
 همز سعتو |اههدح |كل هذ امهضرقو ىرتشلل نيمعت .تارامحت ناك اذا سبت اهكاعءاهف هقرصتو أ

 ىذلاوام- هذحادةعلا تحت لعادلانالةناماللرش" الانيعتو تن .ءلابدرلا عانتمال غب هيقعسنلا| ْ

 كهول ىتح ىجلي :لاءرك ذاك دي ىفةناما ناكفهارشلا موس ىلعال كلام امنذابهضيقدقعلا لعدن
 وح الا لمق امهدح |كالهاذااذه ةيانعلا ىف كنود هنممق نم هملع مزمل السعتوالوالالالهدعب رخآ الا

 ةنامالاو عسبلا عويشلامهنمدحاو لكني فمن همز لوالا ىرد.الو بقاعتلا ىل_ءوأاعماكاهواف
 م اذاامفالّمصافلتخعو ااتفتم نعل ناك هاوس ةناماو اع..مامهدحا لعب ةيولوالا مد ءلامهمف
 كلاما الخ نييعتلا اذكف عيبلا ءادتبال ل حمام_مئالامهدحا درب ن الو هر امن ترب ثدحاكل هيلو

 ىلب زطرشلار انخضدرلا نم علا طرمشلاراسمخ هم ناكن اوام_هدزب نا هل سدل نكححاو 0

 دءيدراااههدحال سدلف بعلاو ةن و ارادت ىف الخلا اذكو (حتارا, ايامها ىلعاب رتشاواو هلوق) 5

 مس

 012 ر نمادع ىرتشاول اذكو ةكرشلا يعن عئئانلار رضلامسلاهالخ تدعلاب ءاضر وار .الاَديؤ ون 4 : 0 4

 هتان ..'|مْزاَتس امهرأم 2|تامث !نال (هدرب نا هلامهدنعو هلوق) لق قيس مهضعن مالك ىفطةفرب وذتلا 0 ٍِ تايم 7 2 كلذو زعو ه-رشوري و:تامهاالخادر واةزاحادارفن الا امهد> ال سلفامهلرامخلا نا ىل_عةقفص 0 2 ا

 لاطباب لطب وأف هسفن نءهعفدىلا ا 1: هئاهرممدحاو لكو ني-غل |عفدل عرش هنالام_ممدحاو لكل لير (ىب# 47

 لكرو
 ليد الا لام تهلم او كراش رع طو مثملان اهلو هدوصقم لصحمل هراحخرخ الا 0 0 ناي

 عئاسلابر رضامهدح ادر ىفو عئاملا هبررضّن ال هجو ىلعام تدثيدراقح نالودراانامهدحا در 8 ل /

 قب.ءىهذااهبانيعمهدراامهدحاهّدر ولف ةكحرشلا سعب برعمرب_غ دكه نءجرخ عسبلاذا ى
 ضر در ايضا هرو رض ند سد اوهأانا6# فدر ل هن عافت م هنو نامع ار 8 اضرااماراخماتاشاد دلوةأباهملاقد رطنالا هب عافتنالا نم نكمنال هنوكل نامعالا 1و 1

 ةءاكلا ىلعردققر نا هطرمشو (خمازاسخ هنا ىلع هلوق) يل ردا نايف ظلام عل اهدا ١ م ا 6ب

 ناكع داملا لاق ن اوراسختا هلذ كلذ نحال ناك ناو زاملاو بتاكلا مساهم اعىاطتنامردو زيخناوأ

 رمل زعتاب لاءاعداام ةَدملا تلمتحا ناواقلطم ىرتسثلل لو لاف ك دنع ىسن هنكسل كلذ نس< <

 عنتماواو ىلد رةعانابنوكل ثلا مئثاهاناقيال فاسصوالا نال (كرتوانملا لكب هذا هلوق) |

 ترانا سرت تاكرغؤا اكموقب نأ :ناصقنلاب عجرا لاهم لاو باسسالان متدسادرا

 الزئاح هطارتشاف هبف ررغال فصو لك ناامف طاضلا لد اهط ارتشاردقعلا عصي فاصو الا لك سدأو ٠

 عابولام عرفت اذه ىلعو همفانوغرم نوكمأل نأ: هدوجو نمةءارملا ىنععهطارتشا نوك«نااالار رغهمفامأ

 لج طارتشا قفاتءاو زاح رول اهنا اطرشولو عملا دسف اذكتلكتو ا لسءاحاهنا ىلع ةاشوا ةقانأ

 رهن ميمصلاوه 9م «ةءاربلل هركسدذ ناكف بيع نوف هنالزو< ملىقو هقاسنلاكز وحال لف هب راك ءا

 دسافلا طرشلا لبق نمهناالطر اذكت لتو  لماحاهن ا ىلع ةاشلا عاما ذااهفداسغل اهحوو ةيناخلان ءأ

 اعاص اذكرك ل اقولو ىندعفصوما لسق ل ىءادشا كح نوت رع نإ ل اها وابن اع ا

 ايراد انن ةاردهاةك تاكو
 ©ظ25ظ2”©ط”آهآه”ه>” <”--”--- 2-5
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 هه (نكحبسالنم ىلع) 53 نا

 تق فوتادا زلا فراشأ هيلاو انا ست ازاح عاملا نيمعتلار اب اننا 0 دام ىلعأ :

 ةجاحالو سا.قلا فالح ىلع ةحادلل ىرتشل زوج هنالؤوحال درا فو عمالاوهو ىفاكماو صرخلملا
 تف :ًاوربغلا فلاقهمءالا؟ىردأو هق علا لسق عام ّجأاعم ناك عد .بملا نأب لاكسلاهسحرو عئابلل هيلا

 قفر الاوهامهسفنل قبل را اذهب هعمدمق هل- ؟وهضمقبو هفرعبالامعق ثريدق ناسننالا نأب ريم

 ١ نال ص نبعو لصف ناهلو3) ردانلا.طاذت النا لاوةردا ىوجادسلالاق 0

 امولعم 4 ذو امولعم لح ادلا كلذ نكمل ا مريغ همف لحادلا ناكسفدقعلا نع حيراخماكر امخنا هيث ىذلا

 دحر 5 هلوق) ىنيعنبدعتلاو ليصفتاابالا نيمولعمانوكب نلو عسبملادسفتن ملا عينملا ةلاهجذازوحال
 0 نر 0“ / ادعوا امنز و وأالك ى شاول امه دنا ] نعللو عم .اةل اهل (ةئالثلار 0 عمال

 كمه ثلا 0 ل هنو 5 هوهلوق) ىنمع توا الدح اولا ثلا. نمفصنلا نالالو أ لصفز اح هفصن ىفرابخ اردنا ىلع ادحاو

 ل 0-0 انسي | معا (ما نيرون ادحأ ىرتش اول ىت>هلوق) اهتوافتمدعل تاملثملا فال تامعقلا ف ىأ (نييعتلارامخ
 ةالزإإ تعي حرار ا 5 ةهرد- ءمىلآ با اةححالاذ هوانهاك ا نييوثلادحأ ىرتشااهضعن قف تغاةاريغصلا عماجلا مسن نا

 6-0-5 . «“”دورمب

 (ةعبرإإ 0 0
 || لمسق ن م امنم لكن وكي نال ات>از وتلا هجوو زا وهو نيون ىرتشا|اهضعل فو

 كمدير 6 و أ اذ كح امهد ١> نمىأ ناحر او ؤلؤالا |مهنم جرخ ىلاعت هلوق فاك ض عملا ىلع ءلكسلا قالطا

 1 لع : هءاشا أهم انا : نا ىلع نيب ون ىرتشا ىنعد هلو ا تلعاذاهءانعلا ف

 فيا 6 درا وهوءادتب اعلا ىلعءارمثلاعوقوهرهاظن انم ةنلالينرشلا فهي ضرتعاامو هياعرابغال مقسم
 فيرا يحن فادح || نميو يلعوأ ندرعلادحأ ىلعءارشلا عقواذاامتلثسلاريوصت نمناهربلاو ىليزلا قاس فلاخت
 فار ب. 0 ادحب# ح .”الاو نُملايهبل نوعشمامهدحأ نا هماعصوصنملا نالناهربلاو اب زلاهرودام باوصلاو نيبو

 فهو ننكر ٠ تاغ || هدر ىبتتاامهدحأ ىرتشااذااعفالا أى الاذهوءارششلا موس لعال هكلامن ذاب هضمقل هدي ى نام
 كن , 8 طل دفيهعتإر ا نابحرصدف 1 ايفدحأا ارماامتاوهلدارعربغ رهاظلا اذه نانانكش

 داي 0-5 : تحاصنا ىلع بيوصتلا ن مىتحلاطداابطقسات نزحتازاجج منوك لتس دامهر

 ماو ! ل : طم سولاو ديجلادوجول ةنالثلاب عفدنت ةجاحتانال (مص:الةعيرالا و هلوق) ىبتنا ةيادهلل عداترردلا
 ْ ةلاهحاهذهناناسسالاهحو عسمم ملا ةلاهحن (سأ. ءقلاوهوهلو5) ةعرالا ىلا ةحاحالف ءىدزلاو

 0 نهي 0 ب مح اذه نوكينأ طرتش لقت هلوق) يلين زا اوجلا عنتالف رادخلاهل نم نيسعتل ةعزانملا لا ىضفتال

 0000 ِء 0-0 يعش : مانا هنثالثث ىلا نيب وعلان م لكدرزوحيف جملاوهو ىناولحملا 4 الا سعت لاق (ما اس ثلا رايد علا
 تارو و د امي :

 علب ب 0 ىلا : لصاح اورو مكر ارا مخ للطد هندمعتو ىئثدر لق تال“ )| تضمولو عسسبلا همق ىذلا بولا نيعت دعد ولو

 و ا ا هنالدقت الف !.هدحأ دراماّددملا فدرلا ناك اذا اعد. مامرمشلار ام همف ناك اذاامناعمامهدرنا

 ع || قف ةوسالا ذو طالتخ الل ندعتلاراخ قاس انالد دما ىضمدعب ولو امهدحا درب نأ ”راولفرابخلا 2 | هل نم تامولو مابسالا نءمهضعب ملاكى امللعب هنهو رحب نييعتلا هلو امهدحا ىتدقعلا مزلب ةدملا ىضع

 هلوق) قساكثروالوهو طرشلار ابن كه نوكماغا هنالّدملا ىف اواعمامهدر هل سدلو ثراولا 6

 امهدربن أ هل ىنركلا لوق ىلءوامهدحاألا درسالت :-امهد> |ىق دقعلا مزانق (طرتشم الن أ جيصلاو ١

 ْ نيدعتلارامح تمقوت نمديالف طرشقل اواخر هلوق) طرشلار اح ةلزتعمدنعرا.٠ 2ااذه نالإ

 | رمل ارا الخ نييعتلاراجت تقول ىعمالفطرمشا اراك ذي ملاذا فيعضلاد.علا لاق (مثا|

 : امهدحاف مزال هنال كلذ نكمءال يعل. قو تقولا ىدمد_دعدقعلا موزلل 4-مف تم .ةوتلا ناقأ

 اىدباو ىليزهم 5 طرت_ُسدال تءقوتلا نأ ن ناطلا ىلع كغ ىذلاوكل ذطرم هل ةرياهالف تقولا ىذم لق |

 |تءقونرث وهاذهو لاق ”الثلا مانالا ىذ“ دعب نيسيعتلا ىعرتج هنا ىه:دناق هلذيدعسلا ىتاوحلا ف | |
 أرك ذيملاذااكروتلا قهلوقو قرذالب هدم تضمو تقوو هعم امرشلارايخركحذاذا كن ييعتلارابخ |

 | تيقون نيب هي وسلا ةيد- «سلاىث اوما مالك قوس نافىتنلا فرح فذ هياوص طرشلار اخ هس |

 ىف ااا



 (نيعملا هو نم نإمدلاءرحلا) 6ءعع

 نلوق هفانخاشا نارهاذنلاوهياقنلا ىف هعمتو ناثر وب ني.عتلاو بمعأ ارادت ناب هر اوولا ب-اص حرمدو

 هلوق) فرصتب ىدنفأ نامه افالخ مامالا ل ون ىلعشرالا مد« عرفتي نأرظنلاىذتقم منفلا ىقلاقو

 لمخالا باطو لصالاو فوذحم فاضم مالكلا ىفذال ماذا ءاوس لطلادرت متي هنالدقب ليعألا

 طقس ال هنالةعفشلابت_>الارطةس ال ثمحهيؤراارامخ فالس رهترب رقتوا ةدئاوم باطن اك ءاوس
 ةدلوتم ةلصتمةدارز ىرتشملادي ىف عسبملا دازاذ ام عسبلاهب جام قب ( عرى رّملالدلاراذكف عي رصلاب
 غيصلاكهنمةداوتلا ريغى عسفلا عانتما ف الحال اود افالدت نمعلا ضا.ي الفاو نعملاكلصالا نم

 افافتا هعنتال سسكلاوةلغلاك ةداو ىلارغلاةإصفنملاورهلاو رقعلاكه دلوتملا ةلصفنملا ىفاذكو هوحنو
 نمرامانال ا (سايقلاوهوهلوق) رهن عئاملا ىلع درت مامالادنعو امهدنع درت ىرتشملاهزاحأ نأف

 ريغلر ابان اناسعقسالا ه سو ىرتدملارتغ ىلع نولا طارتشاكءريغل طارش ا زوكالف ذةعلا بجاوم
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 خلا ىف هلوقو هف :رمتلا ديم هنعاب# انود لع مر ادختا هل مدقق دهاعلا نءةيامنال اتششال دداعلا ه/نم م رول

 حرش روك ف موه هلوةبانتعش همقعت احب رص رأ لو مص هريغل هطرشول عتاسلان ا ىذتقي حولا ادهو دي ا كلو

 مص هريغلر امخ ا ىرتشملا طربشولونتملا لوق فى :رتشملاب د نقتلا ىأ قاف هي دنسعتلاو لاق ث مح نيكسم هبا
 70 0 ا 000 0 00 فر 1 ا اول 3-7
 رردلا هن حب رصتالر طن روصو ا < عمر و هلو ناو ملادلارك ذولا :.جارسلا رك ذهنال لوو و 2

 ارهنلا حاصو حراشلا هلع حرش ىذل انتلإ ةسنلاب ى رتكلايدينقتلانا معا رامهريغو :حاتقملاو 4 53 اي

 نه لكل لماشل ادق اعلا طرمش ل عاف نوكمف ىرتتملارك ذهسف سدلف ىندعلاو ىأب زل|نتمامأر حلاو 0 37
 ىنيع ةرامنوأةلاصأ فرصتلا كالعدحاو لت' نال ( مص ضةنوازاحأ ىأو هلوق) عئادلاو ىرتشملا
 (ق>اقسالافهلوق) رونلا ف حرص هبو ىذرأ الهدعرخ الا لاقولال ماش فذصملام الك ناملعاو

 ىوتأهنال(ق>أ مسفلاةهلوق) ىنعوغلهدعبرت آلا فرصتو دحأ هف هج ازبال نامز قهدوجول
 اعسافتولام ضرع عاوةزاحالا هقلتال خو سفملاو حسقلا هقل زاجماذا سكعلا نو دزاحلا ىل_عدرب هنال
 ةزاحاهنوك م ع بمجاوةزاحا الا سفلا مف سلو زو هنافدقعلاةداعاو مسفلا يدق ىل_عامضارت مث

 طودملا ىنعن (لصالاعوس ىف هلوق) حالا ىهو (نوذأملا باك ةياو رف هلوق) ءادتباعب لب
 عابل مس نابجويريسفتلا اذه (ىرتشملاوأ عئابلا ىأ هلوق) هتوقل (ىوأ كلاما فرصت هلوق)
 ىنقياذهو دادضالان معلا نأ نم ق.ساملءارشلاو عبببلا ىن* ىوج ه.ددعم ىف فاصملام الكف
 ا

 ىلع
 دش



 3 ( نكح هالثم ىلع)
 يب ب ب ب بأبف؟بب اال 2 للا لل 1111-1-1م اا00ل07ا7 |

 | الاو هلوق لقب مل مغلا ىلع ناك ناناههدع ىعّداولو نينعلا ىف ؛ريخالا نمعتب نأ ىتش و جام رشتتتلنا 7

 ىنع (هديف جوزلاريغاهئاوولاذكو هلوة) روئاضر ناك ةوهشلابرقأو كلذ هب ةمالا تاعذولو لبق
 ه!نهزاحاولو هلوق) نك. وأ هل_عفب ناكءاوساتلطمّدرلا نم عنام ببعلاثو د نالءطولا امعقننإو
 ةرضح ايو هلعمدعةينغلابدارملا (هيحاصة يغب هلوق) ريئاستجاوأ ايرتثموأ ناكاعثاب (رامخلا
 كالملا فرصت عسيمملاف ى رمد اوأ (عيسملان ع عئاسلا فرصتي نايهلوق) حاتفملانعىوج هلع

 ناكل امههريغوا ىرتشملاوأحئابللر املا ناك اذااملالو دم هقالط | ىلع فنسملا مالك راشلا قبأولف
 هلع ىلع ضقوتبالف هيا لق نم هيلع طاسم هنال (ىفاّسلاو فسسونىلال افالم هلوق) 3

 ماقدقعي دق هنال ةرضم نع ىرعبالو دقعلا عذر ىأ عفرلابربغلا ىف فرصن هنأ امو ةزاحالاك

 ايرتشم هتعاسإ بلط  الوأ عئامللرابخما ناكاذااعف كالهلابّةعقلا همزاتف همف فرصتف قباسلا عبيلا
 فدكوارمف مازلاال هاف ةزاحالا فالخم علا نع فةوتئفر رض عوناذهو ىرت_ثالرامخلا ناك اذا اهف
 اليكو هنمذخ أر نأ هيف ةلحلاو طلسملا هكلعامريغىف طلت الو مسقلا كلعالمبحاصو طلسم هنا لاقي
 هلعنودب هدعدش مصدال سنعلا قو فالخلا اذه ىلع ذب وراارامخو هيلعمدر حفلا هل ىدبأ اذاىتد

 فال ارثأر هظر همذو امهدزع طنش لطب و زاح ىرتشملا لع. نأ لبق هضسف دعب عئابلا هزاحأولو اعاجا

 امنا الخل او رهن فلا ىفهلوق جرو هلاقالخ امه دنع عسبملا عسف دسف باغاذا هنأ طرشد هعاباذا اهمنو

 قفالخالف وود هيعاودو طولاو هعباوتو قاتعالاو ع-بلاك ل عفلانمسفلاامأ لوقلاب مسفلا فوه

 ليلد هنالابكح اذن ناكءاشالا هذه نمائدش لعفو عْئاسللر ايما ناك اذا ىتعد رخ الا ةيبغق هزاوج
 ناكامثان ( رايخلا هل متومىأ هلوق) عدبلا مد هناف ىرتسشلل !راخاناك اذاام فالذفع ات ءتسالا

 عماج ىو هل طرسش نا قاايراخم الب دقعلا هر مي الريغ تومنالرامخلا هل نه توماند.ةكحولوابرتشموأ
 ىدولاوأ ل. كولا تاه هريغل اراك عاب هسفنبكلاملاو رام عاب ىدولاوأ عسببلا ليكونيلوصغلا
 اقح مهنم لكل نأل كل ذ لكى عسبلا يدهم لاقزا.خا هل طرعش نموأ هسفنب عا.نموأ ىصلاوأ لكوملاوا

 هرامدت ىلعهزا مدالا ىناصتسالا فد لا ىف قافأ نافءامغالا اًذكو ىسرتن |توملاكنوذحلاو راسخلا ف 35

 ولهنأن عرماململدب رايت االبةدملا ىضمطةسملااغانيطقسماسلءامغتالاو نونحلا نا قرقحتلا لبق

 ناوةدملاىذةو لاق ثيح فالح كد ريغ نم هحرشو ريؤنتلا ف مز هدور ون هرامحخ ىلع ناكاسومف قافأ
 ناك اعئابرامخاهأ نه توم ىأ هلوةدعب كحولو رهنلا ىف هلوق ناملعاو ىوتناءانغاوأ ضر لعب
 ىندق اعتملا نملك همهم نالان هش ةضراقملا عب لعشلاب رتدصو أن اك اع ايدل اوقب قلعتاب ا

 نافاعبسمو ان نوكي نأ مص نيدعلسلا نمالاكن |اسم طقف يحلا ف وهاغاى رتشملاوأ عئاسلابةضاقملا
 نم حفلا نعربلا فام هنم عنمتلق مك> توم ئهذاةّدرلا لهشن] توملااقا عه هلعج نم عناسملا م تلق
 ىفاشلالاقو هلوق) را هل افالتهدنع فتون هر اردن كح فرص" و اعاجا وراح ىلءوهق ددراول هنأ

 ةلثمالاسدلرابخلاناانلو ني.عتلاو بيعلا راش ثرالاهبف ىركت تداثمزالقجهنال (ثروت

 ثروهنأالثراولا ذك اهلس عسمملا قس ثروملا نال بيعلارامخ فالكم هنع لتس الف ةداراو

 امأور ملا فو بليز ثرورا.ا نأال ريغلا كلل ع هك-!مطالةحخالءادتبا ثراولل تدشب نيمع كار امحتو هر اس
 ىدأ)لو ثروملا فالك ءرارح تقوتيالو مسقل كلعال هنأالاريغلا كلي ثراولا كلم طالتحتالف نيبعتلا ف
 ثروب هناق هيف بوغرملا فصولا تاوفرايخامأو ىرتنا طرشلاكتوكم نا ىتشودةنلاراي كح مهمالك
 نييعتلارا.و هي ؤرارابخو طرشلار امد ةعن رالاتارابخلا نأ نمزردلا قهركذام (ةسس#) رحب
 ناينييعتلاو ب.علارابخ نءّدرْو رلارامخو طرشاارامج قرتفي و ثرالامدعىف ةكرتشم ب.علار امو

 نيرعتلاو بيعلاراخ فالذ:ادتباالو ةثارولاءالالصأ ثراوللام_مف فرضت اليو رلاو طرشلارامخأ
 قاكلاو هيادحلا مالكن مرهاظلاوهالاةتناالالالق تا ىأ ثرالا ىد رطدالءادتب ات راولا افرصت ا هبف نافا
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 (ننءملامت 2 . نمىلأ كاعزلا) هع

 | ناك اذاامأ ئامالرابخم 2| نآك اذااعصاخ ل.وأتلا نمهانرك ذامنا 1 ءاو كلذ همفرعتعا املارباغم ناككف

 | تضم ىتح عفمرب إو بد ءل ا قل ثمح الملاك ن مثل |ههزلب بتدعت ! دري هنال<.- لا جات الذ ىرتكلل

 ا ىرتشملاوأ عئاملارام اع ىىأ امهفكاللا بب 1 ارامكو 5) رامات دم
 : ناوهو همف فلتنملا لصالا ىلع ةعرفشللا لئاسملا ىدحاو ذه )َخ هةحور ىرتشاولف هلو5) انذث

 | فلالاف من كزع قص»ا فورحي ىنرعلا اهزمر وام. افالحت مامال دنع عسدلل كلم نم عنام ىرتشملار مخ
 انهاناهاكلم مدعل مامالا د_نعاهحاكسن قبب ه-تجو ز تناكو رابخملا اريشاهارتشا ادا ةءالا نم
 نال امالا دنع رابشلا طرش كم اهّدرهل ناك اهءطوول هنا نمع ىيس|م هيلع ترتر و عسفيا .ه-هكنعو

 ملاذا اذهو نيعلا كلم 0 سدلام_هدنعو حاككنل اكامم موك *طولا

 ذرلاعنتما بيعتلابامالفءدتعام اورهاظف امهدنعامأ اقانث ااهذر عنتمااهصقن ناف ءامول اامصقنس

 نم ءاحمتاو امها فالح هدنعءارتسنال نع بسة < مر امخا هدم ىف تضاحو اهارتشااذا» ءاريةسالا ن نمنيسلاو

 اذانار 2 نمفاقلاو | ه4 اقال>:هدذع قانهرامخخو هملع قّدعب ل هنمامردع ع محر اذ ىرتااذا مرهم

 اذاةعب دولا نم ننعلاو ا +_هلاقالح :رامخلا طقس الفاضن اقرمصب 1 بد“ ىهوءارثلا دعب اهب رقواهارتشا

 مدعلدرلابعفترب هضيق ناله دنع عن املا لامن موهفرامخاةذم ىف كل وف عئاملا دنع هعدو | اثدش ىرتشا

 ال71 دم تداوف هتيوزىرت شاذ ةجوزلا مىازلاو ا.هلافالح ىجأب زا قاك كلملا

 نالر-مملا ف بسعللرابختا طقس وهاعدااذاريصتهدعبو ض.ق 2 0 5 تدلو ىنع امل افالدت هدنع

 هرامخ لطسال 0 م ءردغ | فو لاك ناو ررد بيعةدالولا

 افالحن,دزع سف ادعب عئابالو وفهد قدنعلا بستكااذا عب 0 نمفاكلاورد فنصملاهرقأو

 نمىذ ىرتشا اذار | نمءاخن اوام_ل افال* هدنع ءثاملا ىلعءاريتساالف ةمالا عسبل عسفلان م ءاغلاو امل

 ىرتشملالس أ لامكلا نم |ةرامعن نكل ف:ملا هعبتو ىنعامم اتالم دنع ئابللو وفامهدحأ لسأار < ىمذ

 لس أ اذا هلك اذهو لاقت عاججالاب هرايحخ ىلع ىتب ىرتللر ام هذحلاو عئابلا لسأ | اذاهناىل . :لارك ذة لوقأ اورد

 عسبملا ن اكءاوساهلكروصلا قف عسبلا لطب ضيقتلا لل. ملسأ ناوامهد> الرانخاو ضءقلادعب امهدحأ

 1 املاء ارب داب اباثيش نوذأملاى رت ا اذا نوذ ىلا نم مملاو اا مهوأ امهدحالرابلا طرمش وأ انان

 نيت عذ يلا ىلا داع عسف نع نفشبا عيبا ينجأت نااوأمق ايدرامدخ نوكم هدملاق نعلا نع

 نوذأدلاو عربتوهو لدبالب عئابلا نماكاتهنم مسغلاو رلا ناك دك لع الور اب لطي اههذدتعو

 َّ ري اورو ون دعا م ا اسم ىلا. زلارك ذو هداز ىزع هكلعال

 هلع قلعملادوجول قابغتالاب قعد هنافتي رغشان |لاقاذاام فال امل افالخهد نع ق عال اراسخلاب

 هدم ريصعلارمذكتق ر املا طرشد ,اريصع لم نم ىرتشا ل ماسرنمو هرام مخ لطدنف ها ككاوهو ىتعلا

 َ اخكاةده قىأ مرحأ حهضرقف رام 4 طرشا د. ص ىرتشا لالا مممو امه اءالخ دنع علا دسف

 )ضقت عئابللر امخلا ناكو لف ىرتشملا ماب . الاقو هدنع عئاب !!ىلاهّدرب و عمم || ضقت هدب قد.صلاو

 نوكمال ءارثل دعب نكح !امادتساف راعاوأ ةراجاباهنك اس وهاراد ىرتشاولاماسبنمواعيج م اوقف
 71 12 وزان م نوكم نأ نار ملا ةإ سمو ركح د ذ ىلع مزإد تاق نانا م4 اتالح هدنعارا خا

 رامخلا طقسالف هلوق مما ىت>لأ الا ول ةراوك ةمادتعو 06 مردو اهارتشاهلوق ىف ريعضلا
 ثمح نمىلوالانال ةلّدملا عضو فالةءالراركت التاق نايرقلايورامن طقسا هتحو زريغ تكول
 ١ كتاب .ة لبق عئاملا دنعاهتطوباضب اقريصن المال يدعو ضن ةلاثيخ نم هيناثلاو همدعو كلما

 نأ هلاهثطو ناو هلوق) نهاش: مش هءاع كتف اهضبق دعب ناك اهءطو نافىلوالا فالخع عئابلا ىلع

 ناك (اينتناكاذاذهداوق)د عن :تماادثولو معن نافءطولاا.مصةنيلاذا اعر وغلا ددمق (اهدرب

 باقلانلءقو هثدانز وأ هلآ اراثتن اهدحو (ةووهشب هلوق ) قمس ءطولااهصقنلو ماد تاع

 منا



 (نيك مالنم ىلعإ)
 ىتش تلق ناف منامهدنعوالم امآلا دنع جب هب باصنلا ناك ث مح هريذ :ءامىلا مثلا ضرامتم ااهوحتوا

 نمزاحاولو تملا لوق دعب حراشلا ىف ىف مسالا منال تلق هيف فرممتلا ةمسخلاب اضيأةرمثلا رهط” نا
 طرشول (ةجقلا. نإ مسهلوق) 4 عملا نم ىف عئام .لا فرص نايىلاق ث يح عضدبح اص ةبيغيرابخا هل :

 نا عن املإ و ىرتشملادب ف بيعتولو لا ضدقلا موب هتعهريتءتو لاقي زازيلا ن ءرجت هناهك مدع ىرتشملا
 اذكوى ملا د ةمريغاةلطمىنم ءلاو رذاذ كح ناصقنلا هنهذو هضسف ءاش ناو ءاث نأ عملا همزلب
 ناصقنل هنرعضت هل سدلالةمناكولفاعق ناكاذااعود.ق ىدادحلا نءرسمتلا فنكل ىابزلا
 مالكه 0 نقرأ تامل مةيعمتلا تناككاوسلوهدل ءانملا (هنع ىعءاذ الود ) ايرلا ةومشل

 انه ىرتشملا ب ناحنم نمثل ةيع ىلع نامذلار.دق نم لئاسولا ولأ عفن :اقامدررخلا ىف هناوهىوج

 توك, ال هل تفرش ضعتناام ن الوز اليخ لغ ى هقراك د نول (حنا عئاملادب ىف عسسل 'كاهولو هلوق)
 هر دق نهم هانم طقس هلءفولو مسغل وأ ن نمثلا ركحب ذمخأ نيد ىرتشا ارش ن نكلاو هيلع انوهدم

 (ىرتنثملا هكا ال نكأو هلوق) ماتهتهج نم علا نال (هكلمن عسب جرف هلوق) ىلبز
 لديملاولدبلا عمتالمل ى رتشملا هكا عملا تاو جبارعملا ىفاكىرتشملا ىلع بحت ةقفنلا نا فالخالو

 مه الم كلم نعنوجرخ ة.هكلاد هكح :رئاطت هلذ الام ىل اال كلا لاو زاما داو صخم كلم ىف
 تملا كلم نع جر نيدلاب ةقرغتسلاةكرتلا اذكو ةضكلا قرتفلا اذكر دحأ كلمىف نواح درالو

 نا ةفوقوم لالا لون انالا منع ىبتم ىهو ةثا-نوكب اذه ىل علاقبالو ةئرولا كلم ىف لح دّتالو
 ىل_ءدربالو دراوزلا هل ناك اهو تقولا كلذ نم هكلم هنا نيتيفدقعلا تقوىلادنتس عسبلازبجا
 ناضوعلا عمق كلاما كلم نعهد ب رذضالو هتعتن ها هناء دب ن نمأو ربدملا بضغولام مامالا

 وراق ءرامامالا ور نام نارا 0 01 اذهو روعة ضو اعمال انس ناههنالد ناكل

 هلوق) ةضوأ«ملا ىفنئاك ف قوالوأ ةمعكل ال ىرتش ىذلا دعلا ىف كلامىلاال كلما لاوز نال نام-اصلا
 نال (نئلا. كلب هضمقب وهلوث) هداوج قسدقو كلل امىلاال ال "از كلإلا نوكمالثل“ (هكلءالاقر

 راخا ناك اذاام الذ نقلا مزلمف علا مرين اهقو كل مفّدرلاعن نع بءع همدقم نع ىردسال كالفلا

 نمالاس ندا نوكيالو ترب لطتنف فوقو.هدقعلاو كإ مف درلا عنعال ةلاحلا ذه ىف هءبعت نال عامل

 رامخما ناك اذا ةعمت !ان كا ماذكو ىومادبماا هرك ةاملافالحت هم للك ىف للخ الف* ارمثلا موس ىلع ضومقملا

 كلهف لوقي نا ىلوالا ناكو اضن أر هثلا ىفهركذ نمثل ابك مس دملا فكل وقهر عئابلا طقسأ اذاالا امد
 كو الانا ضمدعب اذكحف,رامخ عاملا طقسا|مدع هَذا كذا ابن مثلا همرلاذ ا هبالتقلل لو

 هرام .دخ ىل_هرخ : الاو همن :احنمعبدلا مز اه امه دحأتاقاه-هرامخلا طرشت عل اناك (ةمتن 0 8(

 ىلعوهف ضرلاكقتر ناك اودملا عطقت "ع فتربال بيعدارملا (هببعت دك هلوق) هب ةماحأ نعةم لال ميرعش

 لبر ظن همف ( ىرتشمملاو أ عئاملل 0 ىنيع همزلالاو هعزلي الهدم فعفتراناف هرامسث

 ءاضما نيب عئامل اريدك لد درلا عنعال ب.علاف عئاءال ناك اذاامأ طقف ىرتشللر املا ناك اذااسعف مالكلا
 بيعتلايدارملا سدللوقأو 1 هزلاهن حا رص ناصقنل اذ خأو هنطسف ندب نم ةااذمخأو عيبا
 راما ناك اذاىعل» را لوقن ماذعأ بمعت امدع» تامنأب , هدر عانتما هملع بترتامهيدارملا لب هدر

 هنومدعن مزاب اتا هيف علا مزلولف كالهلا ىلع فرشأ ناو رابخما كح درلا عنتمال برعلا هلخدف عئابلل
 ب هلوقي حراشلاراشا اذهىلاو ىبتن ادِجقل هلع انوهذم ناكسف ع-.بالالحم قمل هنالز وحال كلذو

 هدر نم عناملادجو ثيح عئابلرابخملا ناك ىرتشملادب ف بسعت اذااهف ةهقلا سمت ىأ نمذثلاو أةمقلا /

 هيلع ست رثام بيعتل ايدي رأ أ ثمح تاق ناف اند ى :رتشللر ام 2 ناكاذااعف نمثل ا وأ تبعت أم دعت 0

 هع[

 امهتدب ةرباغم اضم اق هدرعتكن مشلاءكل هضمي و فئصملا لوق ناعم هلاك ايف نوكي تومان

 مكر درب ال بدل بم“ !اياقومسمهنوك ف نصملا هرك ذىذلا كالفا قريتي : مذا هلصاح آهبنيبةرباغملاتلق

 |[ د

 هت لال

0 



 (نءعملا متف نم ىناثل اءزجلا) 6

 نييقارعلا لوةاذ هو هرّرقت لق عفترادة دسفملا نالادساف ناكن ادعب زاول ا ىلادقعل ادوع ةحصالاب |

 لهأ هلا بهذام ىلعءانب فوقوملا لب اقءاماريداريفذافنلا ىتعع ةعحصلا نوكت نال وانب اما نعأأ

 ىداسف الن ارهظ ثالثلا ىندءلازيجأ نا فوقوم ثالث نمرثك ار امخا طرعش عمد ةعلا نا نم ناسارخأ
 اذهو ىلي زا لاقد_سافوهن ةزاحالا لق عسدارلا موملا نمءزح ىضمنانالاو غ1 ادوجو مدعل دقعلا

 مره اهمدعو ةر اسما ةمرحىف رهظت فالخلاةدئافو هريغو ىخرسلاهراستحخاو رونلا نو هجوا هجولا |

 لجالا لجالا باص لطن أ مس ايدلاو أ د اصح اىلا هعابولو هذه -ذ مرنم لكلو ىناثل | ىلعال لوالا ىلع |
 لاوزن سالا ىف نولادقنوا لالا لطنأ اذاام ىلع هل نم ءتباذهو ىسهتن ازاوحلا ىلا باهقنا ثلا دقنوأ

 ثال'نم رثك ارارخلا طرمث عمدقعل ارث ما همدعو ةرشارملا ةمرح نمدارملا نا لعاو هر رقت لبق دسفملا |
 ارئاح با ةنءالفادسافدقعناهنال (ىفا شل اور فزلافالخ هآوذ) هترشاسم مرحتال فوةوم هناد لولا ىلعف | 0 :

 لول هناد.فيهرهاظ (عبالف هلوق) ىرج عصف نصملالوقب قلعتم ( ربك ارامخاناك اذاامفهلوق) | 6 قدا
 رهنهدي ناك ن ا ه-ةتعذفن ثالثلادعب هقتعأ ول ى> ست الو دسقب هنا ىىعأاو مسن العلا دقني ا نيب وو 9 0

 درناعئابلان ال ءنذلا ىرتشملادةزولاذكو طرشلاراخ ىنعمىفدنال (عببلاعص هلوق) ةيناخنا نعأ] ال كلاب ا تر :١
 أ عيبلاهاضءانم نكمملا هنال ىرت_ثلل لوالا ىف را.خلاو اضن. أ محامهخ عسربالف مانأ ةئالثلا نُغلا |
 أ هعاباذاىلوالا ةلّثسملا نو هلال ىرتشملاهقتعأوإو هفدع د هقدعأول ىتح عنابلل قالا فو همدعوأ

 هنال (رفزلاةالخهلوث) رهن نُدلا هءاعناكو عسب لازاجةثالثلا مادالا تضم ىتحنملادقنيوو ىرتشملا |
 طرش اهةيلعت ةلاقالاداسف هح وو ىلوأ ةدساعلاو هدسفتام ةيعسلاوةدسافلاةلاقالا همف تطر عسا

 ناىورامناستسالاه جو (سا.شلاوهو هلو3) طرش قلعت لىتلا ىه ةديعصلا ةلافالاقدسقنلا مدعأ
 ةحا اذا طرشلار ادت ىنعمىفهنالو ةءاععلا نم د>أ هءلعركحني لو طرشلا اذهب هقان عابر نبا |
 دانعو (امهدنع علا مصنال هلوقإ) هب قحلاوةلط املا نعاز رشد ةنلامدعدنع خام غنالا ىلا تسمأ
 نبا نعينءبءانمّدق ىذلارثالابلصالا قذخأو فسووناامأو هلصأ ىلعرمدهو مامالا نم لكرئاح دهم
 راو < لقي سابقلاب هيف ذخأولذارطت سامقلابهب قدم لا ىفوهلوق ىنوهريغور مم سايقلابهب قكلملا فورت
 ىلع ص لا دروماهنال ثالثلا لعرصتق هب ىلا قو لاقي نأ رهاظاانرفزل وقوه م الصا دقنل ارامخأ

 امهتيب عبالف مانأ ةثالث ىلا نعل ادق: نادنا ارش أ طربملا اذرنب ةقان عابهنارعنبا نع ىورامأ|
 انه تبان ثالب نمرثك اراما طرمش» ع اناذااهف فوقومو اد ساق علا نأ نم قدس امن | قل قساك

 ىوعدف (رفزلافالحخ هلوق ) رهناموندب عسسبالف ماأ ةعب رأ ىلا نمُلا دقن. ن اهنا طرش عاباذااعف اضيأ 0
 الف مانأ ةعب راىلا نمل اد دقن ل نا هنا ىلع هعانامدعب نالثلا دقت اذااعف ةسلا ىلع عاجلا ىيزلا تس

 مامالا عاجا دارأ هنادباوحلان كعوا ه*ىاقنالفادسافدقمث الوقيرفز نال لاق ىندع هربغ عسب
 [|أرفز نالرهاظوهاك فالخلاةاصال مصن قلعتم (ثالثلا نمرثكأ طرشاذااعث هلوق) نيدحاصلاعمأ
 ةدسافةلاقا هيقطرعش عسب هناناالعم ق.ساك مانأ ةثالثث ىلع دزنل ناوطرمشلا اذه عم ع-بلازاو 2 لوقيال ْ
 اذهلو رابخلا عم اًضرا ّعيالو ىذارتلابالا نوكيأل علا ماسة نال (هكلمن عع سمملا جو رتتعنع هلوق) |
 اذاام ىلع لو وهو ىايزعئابلا ن ذاب هضم ناو ىرتشملا نو دد-ف فرصتلا كلو عئابلا قدع دفا
 اذاهناو كلمن عنْلا بو رش عنم ىرتهلارامح نأ اذه نمفرعو ىرتشملا نماثيشدر ىرتشاوأ هنم | هأرباواةَدملا ف نادل بهوولاكرهتهرامخمالطص ناك كيلّملا هجو ىلعديلا هلساذاامأ رابتحالل هضبقأ|

 عئالرابخلا ناك اذا نعل ف كان يسب لو كلاسملا كلم نع نكلاالو عسبملا ب رذعال ام-ةرانخلا ناك
 لم ديوهدزع عئاسلا كلم ىف خددالو قا::الا,ىزنشم ا كلم نع يرمناىناتسهقلا فاك هءف م-حلاوأ

 نمعئايلاد نعام ن اكناب ةيعضالاو رطفل ةقدصك اهوذو ةاكزل !ابوجو قرهظت5 :رئلاوهاامهدذع
 ةاكرلا همزلت لهف لوح جرا يخ هدم نمنامونوأ مون ىضهول ثدح ناكو لوحلاءانئا فص ثنا باصنلا |



 ط0 (نكح الن« ىلع)
 ه.فانب راءخلا طرمثو ايف ثمل تو.ث حرف قارتفالا لب قأ ريق نضر ل ثانال لسلا لام س أدوا
 اءاوسولاانوا سفنلاب تناك اوسةلافكلاو هلوقو م-فلل ل: :هللا مزالالا نما هنأ عمام مفرحملاذهلف
 أ هلوقو ة.ثاوملا باطدعب ةعفشا ماس 0 كرتو هلوقوهل لوفكللوا مة ا ناك
 فيون ىنأ لود ىلع ىأ فتولا و هلوقوالزاهدأ رراولاك ا رييالفرا خلاب ىفا ىلع أربأ لاق نانءاربالا ىفو

 ْ ناكاتولعت طرشر ا م همفرك ديال نا هدنع 0 هنالذ غن ارتدالل هريغو رهغلا فهيد ةاذ

 هرمي / ارا 0 ىلع صن 0 0 0 ألا 0ك الو 1
 2 هه 7 6 نس .قرغألا كوز كاما فا لا طرسشو اًددش ىرت اول هضعل ١ واعمالك نول نا (لقب م امه (|سنس فرك و طرشرا مخ هيف نوذد الن اهمعح طرشد ارطنن فقولارك دقو ملام ط ”سف فدولا ب 1
 3 3-5 0 0 !| كام ريش اقل ولوزئاجلا عسل ف ةتشاكدسافل اعلاف تنشرأ ذا ةصالخما ف ةدسافلاو ميصخلا

 كير عير )00 | (نيعئابتللهلوق) ةيناخما نعر رت -الإ ةندملاو ه.هدل ل وقلا دل ةوةياو راارهاظ ىفه.قانل لوقلاف
 0: 1 د لو ا نمتس ةةملا لدا ولم ا مالك لا ىف ىرتشملاو عئابلاىأ ا

 ١ و 3 470 .دووأو ( امددحالوأ هلوق) ىوج مالكه ف فو كرما هددت هيلع مزلب هناالا* ارشثلا اذكواهذخأ ىف 4
 ا هلا تعب اياذا تاعام ملا ىفنيغي ناكو ىراصتالاذ نمي ناب مالسلاوةالصلا هيلع هلو قل( مانأ نع هلوق) 1

 الو 0 1 ناحو أ ذةنمو هلو ىووت لاهجر ىذلاوه نام- باءاخلا نوكوم أ ةثالثراخلا لو ةيالخخأل للف ظ

 هدي م 0 هيلخ سو.اقلا ىف لاق عادلا ذرالخلاو ةدوملاءاملاو ةلمهملا:احلا خشن نامحو ةيادملا ىلع ىتدع
 ىقفداس ملا ه- ءلاعراستي م عسملاناكو هن العلا تاطرشولف ىسرتادللتضاك ه عد ةيالخو ارا

 أاررمدلل اعفدعم ا جسم ملا حسغت نا ماد لاقي ناسفسالا ف وئذ :ىل»ىرت ءملاريصال سايقلا
 ا ىأفيذخا انتمي هلال سار زوسو فرظ هنا ىلع( تملا هلوق) ةيناخلا نعربننييناجلا نم

 ِْ داو فك دس انلاو تن ةولاك ذنعىأ (اقلطمنوكمنااما هلوق) ىلن لا لع يضم
 1 رض سل | تقوملاة عسل ارتدي هناد.ف (زوهف تقوملاأمأو هلوق) رايلا

 .. || اهانالخخ مامالا دنع ةئالثلا ىلع تقول دي رمال نا طرتش اذكو نافاس املا كارت لوقا
 عدس "سير 14/ر .|| عصا اسبرلا فرصيو صين ا ةئالث قع نوكلامانأ هما ال فاول فوق ىتدتتم كراس 0 ١
 1 ل ٍ ىلعة دانس ساار ف ةمرحوه قرفلا كوداوز منا تي قرغل اخالاو هناغلا نءانرصو لقاعلا مالكم

 د متكرر 0 / | ىوجد الا لا ىلع لحام دع ىذتق هنأقا ءانأ امد ماكيال فلولا مهل كعب هنأ الا انه هفالخ ثالث

 نار 00 عطر ١ راد + ديد 3 ناك ول هنأو ع م 2 اذهو هلوق)

 انين نربي طم 1 م ا هل هلوق) هتناخراتتلا نع رمزا. كد نكمل مدعي د قع مهدقعت ىذلا عببلا ف
 ا عاعم ءركهدلعل ق اطاا قانهامود- عل ' تقو قاطملاق هنال 0 ,قلط أ اذا هنا نم قسم هيفاشالو

 0 1 هو5 نههارملا نا نمم-مْدب فرعلاوهام ىلعاداة عاهد ىلا نعاةلطمرامخ ارك ذ(ة 0)ةيزازبلا تولوإ
 || ناك ثدح ساحما رعرصتةيالف طو مشااك فورملامذوق لمست نهنولك ,لوف مانأ ةئالن ىأر املا

 أ نالو نيرو ث ىلا زاحأرع نا نال (زوالافوهلوق راك رك هلانراةمناك اذادسغ,الو دقعلاد»
 || فالح ىلعوزاوح نا هلو ئامأ دلا عومعجج ىوعدلا توف ل .-أت اكرافمربك الآل د ةعاخا

 || هدملا لواط: كلذو لع ملا لعةردقلل لج الاطارتش اوةروك كما ةذما لع هت اميورانا سامقلا

 ا هلع لطرف مانا هع دأراب لا رشو اريعب ىرتشا الجر نا سن أ نع قازرلا دمعةراد رنه در و هنا ىلع

 ١١ نال مف ه-.ف صنب سدل ىامزلالاقر عنبان د ىورامو ره مانأ ةثالثراس.# الاقو علا مالسلا

 هربدةرد-ةملاؤس باو> نيلم ءلدلا عومستك ىر عدلا تود 26 ا ىف هلودو بسعلاو اهيؤرااراخ نوكي

 ١ نهصدخأ للدل انو كح دف نير هش ىلءداز ءفزاوحلا ىضتقمأل نير مش ىلاوزاحأ هنارعنبا نءدروام[! :

 : د 2 تال ا خرتس جال نالوداوتر فانا
 ا يري



ةراستو امن توم 12 ةلارشع ةءرسأ 9 0 0-1
و قاقتساوب كو اهقنو نيو نءء

 0 0 ا فدك لفربرقت

 5 . 2 1/ ع

 ىلوضفد-ةعوز احأو عدم ضعت كال_مهقفص قد رفقتو هنق بو غرم ف صو تاوقو : ةملوتو ة: عارم هت 0

 اهلك ورداس مر ةعةعست تغليف فلاحتو ةلاقا مسفاو لاق ايش ايوه زروأ [عاتسم عسب اروهظو فى ل 07

 هيف ىتكمالف فلاعتلاالاارسفني مسفنتالف دقاعلا نممسفلاا ىلا با'ضاهلكو فل امتلاالاد قالا اهريشاد || لل 4 ب
4 : 2 

 ٍ ا ملكنا حراش 11 لعدربال اذه لوقأو لبق 0 مدن ال لد دال يي ل 0

 ًّ وا وقر و نمد 9 رخو 2 2 2ااض 0 ندع ةئال نمره |امرمشلا اوه فك ل تلا لل ةنلارام ٌةثالث تاملا | : 11 عر و

 ر- ,_.ةاذكةئ ”العالو 6 !قاملاذاقاودلا ها ةمالعلالوق يكمل هنعو همق بوغر ا ا ل

5 
 | كد :وتارامخلا نم فصلا هإن وام صوص ىفمالكلان الىوج اذ.سلا ىلع ريال اذهلوقأوا 6

 (نيءالا عفن ..مىنالاءز 2 همم 53 هع
 مح مسام نسم

 | عسفلااذ هي ىضر لالا ىرتشملا ناللاسمنا هد ناكن او ىناثلا ىرتشال ل <و هريغ نم هعبب عئانلل
 نكد هب باغاذاام كدر اطأاو قاوسالا ىفاذه عقرامارعأ 5 ندلالكنءاضأ نهاث مشةلالد

 || ناك نان د هشفنلا قرغتست نافو> لهوداسفلا هم ١ راتب الام عملا ناكو دقت 0 .هوان اعل

 ا ناك ن انستا اع اوتسال (اعمان هلوق) هيلاداسفلا عراست فو ةازنمل زنياناومح عسممملا

 ١١ نم منك هجو ىلع ةياضضلاب نوكتح ملستلا م ىابز رن نع ناكنا همدعوأ ةعاس ةعلس ا

 | هل_ةيلواق عد -..ملا نيد وامل تحل لود ناامااثاطريث سا:> الاى طرسشو ل 'احالو عنامالب ضر

 هوا عنام اندستو ل احا هضءقوادش ىرتشا (ة-2) رد اضياقرصب ملا دعب ل 0

 || ىرتشملا هريدواةررداقافتاهن قحأ عاملا هضمق لق تامولو ىفاشلل انالح هروح ركل ءامرغل

 رهام ؛لادنعالا مالغلا ىلع ةداعسالو زاح هضدق لدق هقدعاو | 00

 0 ضد كوم تا ا ط2
 «(رت راح بلل ا

 1 1 211 0 6 ا

 | هو طرش لاراءخ ىأ ( مح هلوق ) قاوبلا سنج ىأ هلوق ماقتساو نانا طرشلار ادد امتمقاسلانا
 أطيرمشلا د. دهب نر ولا نال ىلصالا قاورادل رش مح لوألا 5 ةعبرشلاردص مصف ذأ

 | لبق يطور شملانانوصوم هنوكرايتعانراب # ىلا اه> ارريع م ىلوالالوقأو ركرا.خلا سفنال

 | محلا ةفاضأ 1 نمطرشلا لارامخ ةفاضان اف ةفاضالا

 فوصوملان ا كلذ ىلع كل دب لوعفملا مسا ىنععردصملا نوكي نا ىبعطورمثملارا» لا بان لصالاو همدسملا

 | حالصالا بحاسح مالكه م هواك 0 ةلاالو ةعرشلاردص م الكه مهو اك طةفراسخلا سل ةميسلارأ
 لاقف عمن الاموطرشلار اخت هيف مد 0 !قمطدقو وعسملاريغ قىرد طرشلاراب رح نالعامث مىوج

 ةلافكل لاوءاربالاو عسبلاو *«  ةراحالا ىف طرشلار امخ أب
 ةلاوحناعم علن اخلاو حلصلاو « ةعفشلا كرو قّدعلاو نهرلاو
 ْ ةلاكوااو رارالاو فرصاأال ةلاقالاو ة_عءقلاو فقولاو

 ا تش اذ_هونامعأورذن « مل-سلاو قالطلاو حاكتلا الو

 فاو ترابا الالمان ةعياز راا قهتصص ىجش ولاقنيإوصفلا عماج نع رض ةباكلا قمع اذكو

 | قلاه مشل |لم< مزال قلخ دءامتا هنالرارق الاو ةلاكو لاو رد :لاو نيعلاو قالط طلاو حاكتلا ف صصال

 دراج مدع هجور غلا نيبيطواسبنععسجر نا هلذاةصالر غاوخال عب ه.ءصولا ف ع الازهافرهخلا

 | فصلا دينه لك ضدقوه راض رجال مر وهام ناشي هنال» 1 رولا ل-لاو فرصلا ىف

 ْ 0 زا نا تن اح

 ا ارابخاذاكل ذك سدلو هرك ذاهةرصد#ب مزاللا ري غن اهرهاظ ( (حئارابخ «.فاموهو هلوق)



 هالثاب : ) نياكمالنم ىلع)

 هق روظ لذا |ىفةرفصلاوةراتروهظاذا لاق ن نولملارعلاو هزلاو تدع“ را ىد لاقل لاقاك ناكولو

 2 هزأو اوهز لخغل !!اهزَذتو مضلابوهزلا نولوقي زاحمالهأو وهزلا

 | فال ف ىذلاهنال لٌوالام# !انمد..قت (لؤالا وثق ىف هلوذ ١ حالا ن ءانذش ىمكالا اهفرعب
 اذدوهاع ياستلا نال( عئاملا ىلع هلوق) هداز ع قا اهتالابزو ص ىلا“ ةلادرعشق ىنعسيبول ىتح ىفاش ||

 يدا "03000000 ا 00 0 هماع نم

 0 1 ضو 0 ورتش 0 مد

 0 5 مونلاك افاؤه عانى لكواف از ىرتشملا سن ا علا نم ماعطلابارناو عتاملا بع لحل اف

 25 7 3 تحبو 1 ا لور رخام ا . /| عطقاذكو ا رزحاو ل_صدلاو

 ع تانثلاج جارخاو هلوقن 0 ءاعفهءامو ةنيفسلا نم ماعطلا ءارخاو هلوق نع

 (خلانك ادق: راو هلوق ( 3 املا ىل- عنو نا جلف : ماستلام 5 ارخالا ىو اد.لا لاق

 اذاق دن اعد ىف ل--خدهض٠ فاذا هنال علام لا ىلعفددعب ناكاذاامأ يصتلاو 0 ةناك اذا اذه

 ةرهوجان ءىوجه- .!ءورح الاف هل ةح 0-0 5 دكا هزيعاغادقانلاف هقح فدا 2 هنا ىعّذا

 هماتن م نوكلاما دك د كلا زم ءتك "و ل امان منر جوانا (ىرتشملا ىلع هلوذ)

 ةراامأ طقف د أةرحاب ص اخ نع ةاورلا فال حا لَ اضة2 (ناد او رهيففدقنلاامأ هلوق) ىلز

 هولا ريغ تقتل رجأ نا ىدتط اذ ةواضأ [ىئا نزلا مالكرب تا اًذهىلاود دحاو : :نأو .ىرتُا | ىلعد نزولا

 فرعمل ماستلا دعب نوكي دقنل 8 (عن الا ىلع نوكيةياورف هلوق) هقالد 23 الاف رعلاو نزولا

 (ىرتشملا لع نوكمدب اور قو هلوذ) ىعا زمسر نبا هيا اوردلهو هم ءلاباتحلاوه ناكف هريغ نم تسعملا

 عئاملاض.قاذاا ءادممئااردصلا ىذغ ناكهرو لاق ةيناخلاو ةصالخلا نع رك ةياورلار هه اظو عيصأ وهو

 ص 2س ادع ندلابر 1- ع دقنلاةرحأن 5 -# نع ىورو عئام 3 ىلع هناق ةفانزلا بيعي هدربءاحمت نعل

 ضعبلادجو نار هرحال ادر فونز مهاردلان افا امملادقن دعب رهظ (عرش) جاد زنيدملا ىلعهلءقو

 امهندب يسن ناو عئاس, هلال هوس افا عبر نذايهسقتب نيحلا حان اقلال 0 نءرمهردقبق

 (الوأ هلحهلوق) رر -م ىرتث الرا همق سدأ (لاحن) هلوق) رد فرعلاريتعب 4س كلاما انو

 ناكناو هب هكلم ف هلوخد] دقعلادرعج .ىلا ىف هقح نيعت قر نالوا عئاملا قح نيعتمل

 نمثلا ف هقحنيعتب امتاف عامل امأ عملا مسفنا هلق كإهول تح ض.ةلا ىلع فتوتر هيلع ن اعضلار رقت
 رق اما .دهيطعب ناهل ناكر انسدلا را ينال تالا هضيقدعل

 ىتح نم امل تن م منتعن ا ىرتشملإف أد .اغ ناك ناوارضاح ع.لا ناك اذاالوأ نْل ملأ 5-5 5

 مر |ضعب د قنولف ىاب رن مترا عم نهارلال امم ىلع عسمملا عئأم لارض

 امهدح أد خأب الفا كرم ندرولر لاق ثي> هناهترازو تام بان ىقفنصملا هي يرصكلذ هل سل

 دقعلا هس 2 ةقرال هبال 06 ا ذالؤأ ممل عق دو نا ا ىحممت مت

 وهعابل نا ناضتقالاا هعايوافربنلاف ةوقن . ندخل عملا عقدي نأ رشي ارئشاوافان لوقو

 عملا قرك ذ هنا كاكلا ن نعنيهاش يذلا طم اذ طع ترأر م هسفام قخالوالوأ 0 ملا عقد طرتشاىذلا

 و |عفدم نا طرش ىلعوأن مثلا عفد لبق 5 عن أم !|هعفدي نا ىلعادش ىرتشاولو هصئام دسافلا

 هلناكر ةأادقن 0 كا ضد 59 (ة)انركذادعشا اذهذ ىتنا عملا سقي رخ

 هنافريدتلا و قاتعالا كح مفل الحال رم 4 مف ىرتشاا!فرصآوأو ن حلا هبط : ىهدادرتسا

 دات ناو سحنا نم عامل | نكميالت دلو وأ تا.ذس ىرتشملااهتطرولو اط.هللا نءنيه اش يشد هراسد ال

 0 ناكنأ اعوح نهثلاد قي لو هضمةمو داسفلا همل 1عراستي 2 (عرف / م سد | هلذ لمحتلو

0 0 



 (نيعملا تت نمىفاشلاءزحلا) هاما

 *ش قُدص:لاومظءىهانتامدعب انك رتناو هتافدازاعق دهن وب.طدال هنذاريغب ولضفلا
 ]| لضفلاهل ناط كا ردالا تةوىلا ل غلا أسسا مئاتاطماها ارتشا ناو ةداد زققحال لاريخةاذهنالا

 الف هلابمو دعم لطاملاو نيعلا نود ةعفذملا العم نافةراحالا ل <عريغىلاتغضا مال هلاانذ راحالاو |
 هكرتو كردي ناىلاضرالارأ ءاو عر لا ىرتئاولام فالذعادو دةمنذالا نهضت ىف انمذتم لص |

 دساسفلاو هَدملاَةلاه شت دسفابثكل ةفراءةهضرالاةراحا نال لة ةلا هل بطن الو ل لارحأ بح ثدح ١

 نعمل |ىفامداسف ىطتقي نوكتلاداسفو نذل ان مذتم هل ن كحمأف هزؤص وب مو دعم هإ دأب دوج وم

 دنءاناسهسامصوهلوق) ىجلي زلا مالكم: هم و لاق ىنهثأ | نءانذهش ثرخملا نكتب و نذالا دسفيف |

 ىفل.عجودقعلا همض:ةراطرش ناكف اهمظع ىهاذتاذاامذ كل ذاوفراعت ممارهنلا ىفكهوجو (د# |

 وغناء شوأءانقوأ ةيطر ىرتشاةيريهظلا نءرعلا فواماوق ميدعل |ةفحتلا فوهلوق ىلع ىوتفلارارسالا ||

 فالذع ىلعالا نماهءامتنالوم: ناكنادزوح فالخلا حاوَف مسيو ءافرطلا عك ودصال ةعاسف ةعاس |
 ارش ىرتشاهصنامانذش طخ تيأرو ىبتنازو هال همف لماعت الاعفو ه ف ىلهاعتللث ا ركلاالاباطرلا |

 عييبزاوج مدع هنمذ خور و كلم ىلع ثداحلا نوكمل هل أب هي رتش, ناالازوجال ةعاسف ةعاسوم || (ىنر
 عيب هل ةسم ىف مامالا به دع سدقازاولا م دعو فلا ىف ل اقز اولا عنمتال هر دق هلا هحو ةراشالاب مول حم 0 00 عيبلاذاةعزانملاىلاىضةنالةلاهجماهذهانلق لوهسانثتسالادعب قالا نال (خحاعصنال ىواعطلاو || تاور ل انهيت ني نحمل ةياور ىتو هلوق) ىسوتنارابخلا هلو مدن هيادملا ىراق ىواتف فو ىوتفلا ةثداح ىهوركسلا بصق || "هب ب كي[

 ةمولعملاطرا انتة داى مزالوهودقعلا تقو عسمدملا ردق ةلاوم عدلا د فأ هناقمهر دب رفق لك هريص | لاير 0 0 0

 اماو هو فلتخملا هنالا مم ةدول هم ل اطراءانثمسأب دمق هأ م رلعم ف نئادق نولاو عسيملاردق ةلاهجال || 3 : 0 9 7 0 ْ ٠ نمثل اةلاهجةريصلاةلئسمفزاوجلا نمعناسلانوكينا نكي هنأب رهتلاف باحأو راسهنالا ىلا عاسم || عجمي خلى كلم و
 هدارفن انهيلعدقعلاداربازاحام ( ةسست) انه مهمالاكن م«: كافل زو< هنافايعمال 2 ىناتسااذا ْ 0 حر غلو
 عك هلوق) هايشالا نع حرم ةوريونتا ممانثْ-ا نوداهدارفا مم' ةم دخملاب ةمصولاال | هتمدوانثةسأ عج اير هوم و

 افرع مودءمام,ممالاكن الىونلا نمرقلا اًذهىفامو بحلا نمرطقلا اذ هىفام عسب فالذع ( هيتس رب [| كح رز
 ىقنبللا عيب عانتما فرع هيو انامأس ىف ةط:حهددل اهقيو هنطق ىف ب>الو هرغقىواذه لاش الذا ٍ

 عسب نال ةطنحا عيدي در هن كلذو أو بدعلا ىف ريصعلاو نوتءزلا ف تي زلاوةا-ثلا ىف مهللار عرمذلا

 ناكف هل. فانت نا مف قدلاوه دجال علانالا اخدت ريصب ال هي الدق عت ال ةطنحلا نو دا وأ. سى ةطنخ | نمت !

 فورعملاب + اوهو دب دست اورمعقل انو فيفتلاو دهان ىفو (هرسشق ىفءالق ايو هلوق) رك مودعملا عب ||
 لوفلاوهءالقالا لمقو برغل بزعم حاتتفملا نعىوج ىل-ةاىفاسثلا ىلعو ىنالق ايل والا ىلعة.نلاو |
 عذج عب فالذع هرب هنال جارذتسالا دعب ىرتشللر ابخملا تون ىضتقيه جولاو (زرالا اذكو هلوق) |
 لاه> ال هل.دس ىف هلع هعس عنتما اغاوم ذحت أ ىل-ىرتثااري ع هادو هعزئاذا عئاما |ناق فقس نم أ

 نيراشيدو مهرد عبك رز اوجلا ىلااب ردت سنجلا فال: ىلا فرمد, الو هسفن ةغاصلا بارت عيبك اررلاأ

 بهذلا نمهيفامدوصقملا اعادوصقع سداو وو موةتمل اس« سدل تارئاا نال نمو دهزدو راسدب ا

 َج ريثلاو نيالا نوسلا عب زاوج مدع ىلعاسأيق (ع العذال اقو هلوق) رح ةفضفلاوأ
 هناهتباغدو+ومهناانلو مودعمع_.ىملانا عمات عرمذلا ف نمدلاو نوئ.زلاىف تب زلاو مسهملا ف ٍ

 ىور تلق ناقاقرتف افالصأ هل دو وال هناف هيلع سرقملا فالذع بارغتسال ادب هانريسخ اذهلفر وتسمأ|

 ةهاعلانمأيو ضد ىثح لذ لاعب نءووهزب ى لثخأا عب نع ىهت مالسلاوةالصلا هل عدنا |

 : 00 0 5 : ١
 لخأ نيل اديقعل ان يح نم هيف للا دوجو طارتشا قالة نوكمف كيا لام لست مف ةروشل ا

 اامدعب علازاوج هتاضةقالاض لزعلابدمقريذ نما ةلطم ضب 1 ا هج نوكب هق الظ اىلع قفىرتأرلو ١

 يلو



 0 000 و و

 اانا اا 1 ,رارقال ارشلا نا نمب ناف نعم .. 1 اذا اه نعم ا هاا فالخا لختو ري
 لدي سايقلا و هلوقإ رهن عم اذا ةهقدل ناكءاوس هلوق) ا اب ل * ديل عطقال هنا نمب ناو
 سامةلابورار ةلاهحو ىلةنك] ناو عيبملابلاصأ الا قاد رظنلاب رما.قلا هو ناك ' (رهلاذعر َز ا
 ءاوقإلرمقمتلا ىرتشملادقندم ل (خأل لاقي وهلوق رى .ءةريؤ مةرمثلا تناك ةثال الثلإ ةعالاتلاق

 فضصملادا تالا ن1 دا تا زلا فوك 2 نأ ىلا ةنراثأ (نمن :روصلاىغ

 درفملا ناكم هما: ]اريهدي فنصملا انام رمملا لح ءروك ذملا + ارمصق مهوناهعطق أ هلوق ىفريجضلا

 همءال ناو اهعطق ا دعب فنصملا لوق منال ال نيةروصلا ىف هلوق ىو !ةمالعلا ل اهانه ن نمو ىنوأ ناكل
 هنتي رمت هبل ناكدف عاملا كاع لوغشم ىرتشملاكلمنال (عسببملا لو اهعطقا هلوق ) عسببملاب ريمعتلا
 هرقعتو لاو ضرالا عبسملايدارأ هصئو رجلا ىفاذك (ضرالاو رهشلاو هو هلوت) ره هيا دتو

 5 لا و لعد ف لع اذا كلا نالر مثلا ىف عطةلارك ذب ىف: ؟ |هناركذوا وءطتا هلوق ةمالم الهنأن وم

 هلصت ملا نيعلا ىلع دو هن 5 د ا عوام ةمءالملا مدد نههاعداام لو: أو ا ب 0 ذااض أ
 دأ اتعملا ماسقل اوه تبحاولان ال (ماىناشلادن :ءو هلود) رم :ااو عرزالا4 وعن شالو ا

 هند عرز ضرالا ىنوةراحالا ةذمت ذة: ااذا د دعس ورهألاحالصرهطب ىتح عطقب :الن اود
 ىرتثاول هناالارحالاب كرتمف عافتنإلل اهنالو :راحالا فالنم دةعلا كد بحاو ماستلاناانلو كلام لاق
 ناسنا كلم ىف قيرطلادارملاو ىنمع طرشريغ نم لخ دب ةراحالا ىو طرمشلامالا قا رطلا هلنوكمال اضرأ
 امالكل ااهناوةنيرقالو صيصاتالا عسا ف لدي ةذفانريغةكسوأ مظعالا قد رطلا فو رحيلا ىف لاق
 (قيرطلارأةاالاو هبل انامل تف مظدألا قيرطلا ىل نا كح نافناسنا كلمىف صانخلا قب رطاا د
 وعو بهذملار هاذ امن ءلار لنولف لكلا روهظدع ىنعي (الوأاهحالصادي هلوق) هراعتساو اذأ
 ىرشوأ ,وأ لوصالا عسب ناكمأ.ةرورضلاءافتنال ىمحترسلا مالا سعت نع ىنيعوربةزوحال هنا عصالا
 هل املا جد ف ن ا 0 وأهدوجو ىلا املا فدةعلارنؤ. ونه هلا ضءءبدوجوملا

 ل ءلرتلا ىفانوذأم نوكم عجر ىتم هنا ىلع لون عجرب نفاخ ناف ث دحام عافت الا
 | ناسنالا دنع س دأام ع عدن ءىببت مالسلاوةالصلا هيلع هنا ىورامو دو صال امد أصم مو دعملا ىف دقعلا

 0 امراقاو ارق ءودعملا لمد قاومت اول خأ انياىف .هنوزاو< اب لوقلا ىلعو مس اقصخرو
| 
 دعب واوزيمع 1 52 ىلا ماست 0 اديس ضمقلا لم .ةرخآ | ارجَترعاتاةلطم اهارتث اول ا

 هنالورا دوم ىىرتشلللوقلاو او لق قيس تء-زالى - .ءلالوقو ىبأن ُز : طالت اا همق ناكرتشا ضردقلا

 ماركا اذا هنان مءمزق هاك لكس ناكرتش ى 1 لا لوق تاق ناو هطجلاو ن اصؤاملا ىف اذكومدي ىف

 ىبةةروط هه 5 : هوصخ هاذ ىداز ايد هت دارخب اق رش اور تلا )!باط عئاملا نذابانكرتو

 هر ا دل عسب ه ءااتاد ىف تلمح قد كاعف داب ل[ ناربتا اى لاقتلة ناكرتش

 0 او احناف قهن عقشمم وقتم لام هنأل ) حصن هنا يمتل اندلوق) ودع تأ ”دحاغاو عييبايلع

 3 اك قهنعفتنم هنالزاوجلا مدالاو لح -انملاو رفاشا هل فتن المق عر زأ ل | عيب فالخا اذه ىلعو

 لحات م عحاو عر زلا هيد صح ام لهفملاو هّيْفْشريعملارغشمو رسم عمرك رفاذملاو ىندع شخلاو لفطلاك

 رون دسق ىراشملا ىلع عط :ل طرعشولو عاب ءلاكلاغ » رفتاربج (لاس 42طىق ىرث_دملا د

 00007 !|دضتق عد 1 امر عئاأم || ىلع ءعطق )| هطرم ناك_هاض اقام ىرتشملا ناكف هل !اناهعأ ست نال

 ماك هدافت_موهوانخش لاقل تأ ةرهشلا ملت ناو ىرتشملا ىلع عطقل اةرسأ نا مدقور علا

 كلم لخثوهو دقعلاهيضتقيال طرمشهنال (دسف ليذتلا ىلعا-ك رثاطرمت ذو عانناوهلو5) بفذصملا

 ىناعم ناكر 0 نكمل ناوةراحافأ هب ناكرح َ ؛ ناكنا ءكرتلاطارجشان الد ةغصىف ةيتفدوهوأريغلا

 ءاباطئالان ذااتيرتواةطماهارتشا ونال ءرتلا طرمشل دل ةائلقألا كرتلا ارش عرزلا اذكوةراعا

 ل ا ا ا ل ا ل ا

1 
 درا

 1 (عضفلاو تا ا



 ضن , أ ةيلولل مسا ف سلا نال فيسلاب تاصت |ناو ةملحمااذكوةمالا.لصتمريغ 00 قواطلال ةيسنلاب ا

 (نبعملا تف نمىفاثلا ءزجلا) 2

 اماه دعبشلا هحو ىلع ن نكمل عسملا فة لك او قوطإ ا!لوخد نال ىلا ف._لاو قوال اعم مال 0 مل سم

 ناكاذا هوو ساد |١ عم ىدنا ارهظام د لءاذا فيس تلا ىع»» نم ةملحل تناكف فرعلان را 1

 ء«أان الرمععل له ضب ن مكان هانا قالا ليت ن ملعلالب اقام لعل طرش 0
 000 ءوصخ هل. الق كل معمل ةلادحو 7 0 درا عسيبملا عدم نم «نكل
 ءوريغص !الوحخد دمدعن رمال ه:مريغو 1 انا ا ا الاوسف ملا

 20 000 املا قالطال ان ه نه 00 ا لا دعب ا ءانك نال ةجاحإل لاق, ن االا سس

 ا للا ,هز علقت ى ارافصلار اهثال 5 انا نعرهتلا و

6 

 اسس

 ا
 ءاوسك دريغن ءاقاطم لوح دل ا يت ]او ىتاامسؤر ىلع ىذلار هلاك 500 ضرالا

 نرغلاو فالخملاةريعو ةصالذللابز عم ىدنجرمأ | ن نعىوج ضرالا هو نموأ اهلصأ نم هماقت تناك

 انرمشلاب الا لفت نت الد رمل
 ل رفلاو فلاب برغل اور مارخماو 5 رك ألق لكب كا موتا 00

 !اهل لاق ر ل

 ضرالا عجف قرر طلاو بمثل الخديالإاة) ىلمن :! تحشد أع هو لاق ى | نءانذش

 ةوسقلاو فةولاو نهرئاو ةراح الا فنالةدبو ةءمصولاو م رارقالا ىاذكو قوق 18 ذيالارادلاو

 .لاف لءجو غعلا ىف ةاذك

 - كك تسسا4 لاب قولا ةيطرااوأ اعيد صرالا مب ىف نال دو ىندع رتل

 اهرسكبو ولا خونسلا مذ تسدسو حامل | قاكرادمفسا ةيسراف نمدرعمد

 نكك و رجناجت :راب د او أ ضرأ ةسييفوت رقاوامرأ لو فتولاك ل

 عيبلابةعب دولا قاسحناو ةعقنملا ك|مام,نيب عمالاو قب رططلاو برعشلا لاخ ان راعلا قاما
 ((عر لالخ ديالو هلوق) امهتنب عماسجلا مده سم لان ةعب دولا قا 2 هلل أنى :أت همفو نيد اش رمش

 ضرادلا قايسغم ناكو اور مت هللا لف كلذ اةيداسملا لحد راالف كدت الا نمرلسفللدتسملا

 ةسلال تر شارهاظ ناك امال اردهالالرنع نم :-- يب هنال ميمهلا ىلع هلا عملا ىنل خدر تاركا ن
 ناهرهاظو ىبتن انانعل ةاهودو نت الار نوتلا دوز ةدولو عم منو ءامقو ناذضاق نع

 هلو) لخغلاةلزنعاهرعشو ىل» زلالوق لد, كل ذكسلو قرولاو رخل 5 10 الاودر ولايدارملا

 ىباجسالاو ىرودقلارت ذو هلوق ) ىايعبسالاو ىر ودقلا نعى الا ليصفتلا هل. اقم وه (اقلطم

 ف هنوك.ن :ااماوملعال لك ىل عو هلو اعدز لا تدنامدع : كت أم اولذصال ع لانا هادوع 4

 ضرالا قرذم لا نفع ولو ل اير غلاب هل خأ ن نككنئاسمنال(تن ةملاذاهلوق) ا ىف الو أتامنلادعب
 لوقى ى( لذي دعب دق هارمسر لو تلناذ اما أوق) ثلا أذن قالطالابو ىرتشل هنا كهقلار اا

 ع لا ذه ىلعو هل ةعقالاسعف مج رتلا فاء اور ا تو حادا رار قو تاوةدلاوهو فاكسالا

 ةلالوةب لوقب فاكسالا نا اذه ن ملدوهلةهقال ى ذلا

 نادل ناخهرتع" (ايرش الا هلوش) تلا قالطا سرها
 ”امللةر غلاف لك ها همال_لاوةالصلا هلع هلوقلاعامت ارا 007
 لملق لكك لاتولام طرشلاو ةب.:هتلا اماقم موق ددردةوريؤملا ناب لضقريسغن عاتم 1١ طرت ناآلا

 هاتلا لد نر اهقذارم نموأ اهقوقح ن دا ايفوهرثكو

 اعنالوقب رافصلاو ناعرعا د أو ىرود-ع

 اذه ناو قرغل |مدعديفيلت ةدعمتلاب ةعوام

 هسنم عبللد العد

 0 مرن أملا 6 ب اعل لا نعرجتءاملا لمس هر قغنر بام ق: ارااو برشلاو مقيرطلك

 | ىلع هتشرف نءا ىلا هت هللا نذ ايرههال احال 00 لذا اكل :لعفاذ افرك د لف علاعن منوم هسف لع

 امد ًاكلعال عجل حرش د نعر < ىقئرارةللوأ عل عطتالاهارثشأ هن ءأ نعي اون ىرث(لكد) قراشملا

 هرفي ل ااهنل رعر دقوا وكان ارز ةفراتلاو هوارتقام دج أو فسوت ىأ لوقف
 .رامدءاو مامالان ا 0 01 وامر هاواي ظرتو ضرالا

 د



 6س نب (نكبسهالنم ىلع)

 نيمستل | نمنكمملامو هبانعلاىاذكك[الامو لوخدلا ىناعباتن ررمشنلا هل هب نالال عضواموهو رارق

 لفسالا جراارحو لصتملا يسلااذكو (حاةلنملا لدي هلوق) انش ضرالا عب قب مشلاو رثملا مب

 ىا :براحو د, عباسي لدخديو عاصقلا /رو ددقلا مالا عبي ىف لحخدي واريبك ولو اهمذ ىذلا ناتسلا
 ارا تناك اذاالا ربت تكسو اهذنق وأ اهلساذا الاا لحال اه ري غوأ هذ -هامرطعت امواثمّةوسك

 اذاةاشلل ل اوةرقملا لحعو ناتالا س وةكمرااؤلفو ىنم- طرمشلاءالا ل دتال ضرعلل سل ةعفترع

 ربعولو رامافاك ألخدي و ل ديال سرغلا جب رسسوالف الاو ىلتد عملا ضومىلامالا عمهياسهذ

 ردلاف رك ذور هامل اوهو طرشلابالا لخ ديال ة نافل ا نءهمفوتن ريهظلا نءرونر اتا ف كوم

 حامت فاك الا هيلعتددش ىأ هتفكوأو رااتفك ادةرهفاكوو راحما فاك الاقي فك أ ىلع

 نعةسلاليترمشلا فهن رصتلا مار واع كت علا عمم نم هناوهو رادلا عيب ىف ءانملا لحد

 نالءانلال وخد مدعمهوتب ةصرعالا*|تناك ار ادلا ن الام متو درادلا ىلعاوصناعاو لاق ةناخراتتلا

 لخدتال ساقلا فو هلوق) حتا ءانملاالا نوكتاالا «.تقي قف لزنملاو تدمل اما اسف قاذف صوءانبلا

 هل نكي مل ةمعبتلا هجو ىلع عسببلا فل تدي امنا لعاورخ الا نو دبا «ونمدحاو لكن عفت الذا قالغالا

 نم ىنعب ئثب عاملا ىلع ع جرت الاهباث تقعسااداىجلي زالوةور<زوحالوهو لب اةمريغ نم ىرتشلا

 ناو ن مثلا نمش طقس ملاهؤانب بهذفاراد ىرتشا ةينقلا ىفهرك ذام لا نمو: هلب امال عمت ل دام

 فال:الابعمت |ناهداغف بتنا فالتالا ةلزنج قاقعتسالا نوكمف انش لاق اةصخئابرادلاذخأ قدس

 لباقام عاملا نع طقس اما فالتادعب بعل اراحن كح ةعيمملا ةمالا درر ىتسنْملا نمةصحمل نوكي

 مدع نم ىباب زلا نع ق.ساع لكش ءانملا ققسا ازااعف ةصخلابرادلا «ذخأ تاق ناف نمثلا نهسايشلا
 ندب قرف نم م_ موا, فلهم هل سلا تلق همالا با.:تقفسا اذانئوث» عئاملا ىلع رتشملاع وجر

 امرتش. الة ضف نم نومك ةعيملارادلا بامل ناك اذا هنامههالك نمد فدا ىم) ةيوستلابلوقلا

 و ول حمو د20 © ةم11310130130 7790371007257” دل هالات: 00003 يو دبة ور

 ىف ١

 نموهام لكنا امهادحا نية دعاق ىلع ةذيملصفلا اذه لئاسمنا ملعاو ىناةلارصانل امرك ذاذك ىف

 أ ىف ب اوولدلاك عم هلا قفارعو رهمالفالاو اه ركذب عملا ىف لخدي هقفارعو عس.بملا قوقح نمناكن |

 | اذكوا ىةفارعلاقاذاالا ل اوولدلا الا مترك و رادلا ىف رثملاواناسعتسا ىلع الا اذكورادلا ىف ةمنمملا

 | ىف و ىبتن نمد رجلا سول !ىرقلا ل_هأو نم درازملا نمءارعش ناهفاك أ راما فو لاق ثدخالمصفت" |
 أ مم فاك الاو واولا ف فختو م اللا نوكسوءافلارسسكو وا ولادي دشتو مالا مضوءاغلا مث* ناتغاولغل'

 | اذكو(لافقالا تافمالهلوق) ردةضف نءولو نوليكو ةمضك هلصتملا (قالغالا عتاسفمىأ هلوق)
 || ناكءاو_وانضشال مأ اقاغم بابل ناكءاوساة لطم ع_.بملابافاهتا مدعا ىتدع اضيأ لخ دتاللافقالا
 || قلطةرادلابدارأ هنارهاظلا(رادلاعسب ىف هلوق )انضشال مأ قف ارماركذءارسوارادوأ اتيوأ انوناح عمبملا
 || لج موملادن ناو هلوق ىف هل قيسام ساق ىلع تدسلاو لزنملا مف ماعلاةداراو صاخم ارك ذ نمازاحم نكسلا

 || اهلجال ىنلاّءلعلا نال كلذوانه هلةخاو ك نه ىو اذمسلا هيلع هرنك|ةلطمةيادلا هندارأ هنا نمووكلم

 1 عسبت جافا نا ىجأب لاء ركذ اكن اسقسألا هجو هدول صتم ىهالو عبسملا عدم نمتسدلا مال (جتافملا

 ااعجر مل ةعيبملاة مالا باث تقحتس اول ىتح مودلا تاك لبق طرا نءىلش ةيمدتلاءالا نول نم ةصح

 : كلت نو دياهدر هل ناك !مىعّدب راجناب دو ولو اهدرب نال سدلانعامدجو اذا اذكو ئذن عايل ىلع

 ا اساوصخ مزلالاو عمت تناكن اراهّدر نهديالفاهمايق عماما تكل هاذاام لعل وو هو ىليز بالا

 || ىنع أ روك ذا لصالا ىلعروغلا قعر فو انه مههللكن م لعب اكمل تبامف اهل مو وكب هعوراماو ندا

 نم فرصلاىف ىقأي_ساسع لكشبالواعمتعسملا قهلوخدل قا ارتوالا لق هلناق امنوهذلا نم دقي نا



 (نمعملا ثق نم يناثلا ءزحلا)
 سمس سل يس محاسن سس سنا رايس سنس

 مّن

 [مياشلا فالعال هنا لصاحلاو كالذي ب رمصتلا مدع ىلد ىنتس ىاد زلاهركذامو عببلا قرادلاناعرذأ
 ىل_عاوفلتمم كلذ د_جوبملاذاو علا قرادلا ن اعرذة لمح حي رصتلا دجو اذا امهدنع علا زاو جف
 اوهاذهو عرذلاءاهعفر نك هل اهلا ءذ_هنالزو لاق نم مهنمو ةلاهعلل زوال ىلا نم مهنة اماوق
 | نم عارذةنامنمهلوتب ريغصلا عماجلا فاهروصاد-م ناهّدرب (مافاصخم ارك ذو هلوق) يحصلا
 ْ مصملىفانلا ىلوالاناهتلج نسما أ هفداسفلاةداقا لالا نيه واىوأ ناكل ف:صملاهعمتولو راد

 أ اذفوربءاضبأ عسلادسف لشن لن افالم مهمسةئام نم مهسأ شع لاقاذا اعةدسقم ةعصل اذا مهساال هإوق

 0 فرعتال لوهحم هنأب دسغي الراو نم مهسأ ريثع عسب نأن م فنصملا مالك مديفتساامىيابزلا لكشتسا
 هفاححا نكلواذهدصق مْسلا لعلو لاق مهسةنام نم موسأ ةريشع لاقاذاام فالخر ادلاع.جىلاهتدسن
 نأب باوملا نم ىننعلاهرك ذام ىل-_ءروتلا بح اصالووه ج رعب و رلا ىقهعبشو هلا ىّداراصتخالا ىف
 الثمدوحتو مهسسةثام نم موسأ شع هدارخانم -نئلوةر ورض هدلاةريثعلا ةمسن اعف ةمول عمرادلا موسأ

 اهنوكرهدارماذهرادلا نم طسرارقل |اهبدارب هال ةمواعمرادلا موسأ تناك او انش لاق ىبمتلا مهفاف
 نعى يسامنا ملعاو ىهتنارادلا عج ىلاةرشعلاه مسن ةفرعممدعب هتلاهج ىأ انلسنُسأو هلوقو ةمولعم
 هلوق) عارذةنام ن« هلوق نعل اخ هلع رمث ىذلانثملا ناىىذمتتب لا فنصملا هع.تولو هلوق نمربخلا

 إ طورمثلا تاكو ريبكللا طو ريشلا باكو قثانولا اكس تكلا نم هل ديز نيدسجأ (ىطو رشثلا دي زوبأ

 تامدانملاو قئانولا بنك ىلا ةسن ةلمهملاءاطلاهرخآ ىواواهد_هب وهارلاو ني-ُلا ضن وهوريغملا

 لادلابو نيعلارسك لدعلاوانضش ةلثلا نازووهو (الدعىرتشاناو هلوق) رداقلادمع تاقمط

 (عسلادسف هلوق) ىدنفأ حودارهاوهو ةرارغلاو قودنصلاكل اىتاحدحاو لثمل نتلم ملا
 هنالددانزلا لصف قمس.ملا ةلاهلو ىعقلا عبمملاءازسأ ىلع هازحأ مسقنسال هنالناصقنلا ف نمثلا ةلاهجل
 ىلي زلا ف ىذلا (دسافدقعلاف ةفينح ىنأ دذعاماو هلوق) رهتدو درملا ىف ناعزانتمف دئازلاّدرىل اا
 رطت هيف فن ىنأ نعدياورناصقنل |قداسفلاح راشلا لعج هإوقن ربنلا ف همقعتو ةفن- ىنأ نعو

 ةثامهنا ىلع هعاباذا اهذاض أهي لوقي انهداسفل »لئلا مث ىبتنا يعن سلو خاتما ضعمأوه لب

 دوجوم نيب عج هنا ىهوداسغلابلوقلل هله لاو صقنو مهردن ىأ اذكم عارذ لك م-هرد هناع عارذ

 قزاوجلا ىنع (ماوقاذه نا عصالا هلوق انش ةقراسلاو هدهنبد ىوست ةدحاو هقفصق مودعمو

 توافنت ( ايون ىرتشا نمو هلوق) اندهشددعلا ىف طلغ هناالا طقفدوجوملا عسبدصق هنال ناصةذلا لصف

 ىلعو ناصةذلا رض ال ثء> نو زوما ةلزنع هنالهدانزلا هل مستال سارركتلاك توافتت ملول ىح هيئاوجأ

 هلاسف هلوق) لقب ىلب زلاءاكح نكس الخ ةريغ نمرب ونتو رهن هسنم عارذ عسب زوحماولاةاذه
 هدأ دمج دنعو هلود) نمثلاة دايز ررض مو زل نع صل اخ عفن هبال هدنعر امخالد (اناحم عارذفصن

 عاوذل الب اقمةرو رضن مورد ةملاب فلا هدح ىلعانم عارذ لكسل ىمع ال هنال (ءاش نا فصنوةرشدد

 عارذ لكدرف أ | هنا ف سون ىالو لاوقالا ل دعأ د لوةردعلا فو فصنلابفصنلا لب اقممهردلاب
 دادزا هنالربخض مثنُعْلا نمئث طقسدال صقناذاف مهردب عارذ هنا ىلع عسب بوث ةلزنم عارذ لك لزن هل دم
 رادقملا <> حر امناو فصو لصالاق عارذلا نا ةفينح ىنالو هاضر جن ملف عسسملا صقتناوأ همل ع نمشلا
 ةري-ةزإا فو لصالاىلا 5 اداعامهمدعدنعف مهردل ارالب اقم وكلو عا ارذلابد_.ةموهو طرمثلاب

 | ناصقنلاو ةريثعلا ىل_عهدانزلا لفى اقلطمنيمحاصلادنعراسخ اهإ تشو مصأ ةغضىنأل أوق

 | دازاذااهف نذلاةدايززرظنلامماضر ماس مدعلوأ ن اصق:لرظتلابهيف ب وغرملافصولا تاوفلامااهنعأ
 || اماو نمملاةدازررض مو زلالد اعفن تضع اهنال هل ارامخالةدانزلا لصف ىتف مامالادنعاماو ةرمشعلا ىلع

 | هنق بوغرملا فصولا تاوفلرمختب ةريشعلا نعناصقتلا لصف ىف

 | ءواصوف بابلا ىرعمدو رجأنيفنصملاناالانيببلصوءن اىتيتي ناكوز احا لصفلا «(لصف)ء أ
 هج: و5 اص ص د جت توجت ملل وز همام سس دس ا 2 د حس ججومججا
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 ا

 لكلا نال هريغن ملا طالّخا مزاي لافصو ناكل عرذلان ال عرذلا طرش وأ ةفزاسمممارنشا
 دئارلانالعس.ملادازاذا طالتخالا مزابالص أن زولاو لكلا نم لكن اك امو صقتنو أ داز اوس ىرتشلا
 الصأام_مفةدانزلانوك-تانوزوملاو تالمكحملا وزوحال نينئالايدحاولا عب ناابتمو عئاسلا |
 نامئصولاو لصالا نيب قراغلاو عو رذملا فال اواملا نودب علا زوحالف هيددعي ائدش تناك |

 ناصقنلاو:دانزلافاههبسمعتتالامو فصو همف ناصقتنلاو :دانزلاف صمةشتلاو ضدعبتلاب ببعتامأ
 نوكمالام لصآلاو هريغناصق: ىف ريثأت همدعلومريغ موق: ىف ريثأت هدوجولامفصولا ل_.قو لصأ همفأ
 فصو هناف تاعورذملا ىف عرذلا فال خالصأ تانوز وملاو تالكسملافردقلا ناك اذدوكلذك ٍ
 صقناولال_م ةطذح ةزفق أ ةرشعنالو هبابيعتب عو رذملاو صعنلا.س.ءتءالنوز وملاوليكملا تالا

 رادااوأ واكس عورذملانم صقتناولو هصن اك ىذلا نمّكابا,مم املا ىرتثن زيفقاسمتم
 ريثأت هدوولامغصولا هلوقو اصمم ىدتفأ ون هصخم ناك ىذلا نمكاناهتم قالا ىرتش ال عارذ

 افصو عرذلا نوك ىانتالرثكتلاودل-ةلا نا هم لكن م لصحتو هريغ موقت ةدايز ىفىأ هريدغ موقت ىف
 زومصاكهنالاغصو هنوكح نع نا لئاقلفا لاكش ا ففصولا لبسق نم عرذلا نوك ىو هلوق نمربنلا ىف انه
 مهردةناع ارذةنامهنا ىلع كح لاقولو هلوق ) طق اسريثكو ل.ءاق لاةي ضد رعو لي وطل ا ة.نا |

 ىلوالا فلاقامنا (كرتوأ هلوق) دادللاو بشملاو ضرالاو بوثلا لعثف عورم لاف قلطأ (
 عيبلادقعتي ملف عيبملادجو»ل ىلوالا فاصقان ناكسحال ىمملانال مسفوأ ةمناثلاقوكرتوأ |
 ىةعبات ىهةدايزعمعبسملادجو ةيناثلا قو ىطاعتلاب عسسبلاك لقالاب لقالاذمأ ناكف ةقيقح
 اف صو رفم مسفلاراخ نال هقمقحلا ىف ةعبات ىهةدانزلا سناحف هلوق ام خالو ررد ةققحا '

 عارذ لك هلك ذعأي هذ أراتتخااذاا ذو افصوالالصأ نوكمفوه هركداكانمعارذ لكدل ىهءاذأ|
 هلوق) كلذ ىلع هبن نمرأ لو نمشلا نمئماهلب قيم ةمب ات تناكولذا ل صريغ همدان: دايزلا هلعفم مهردي
 نيعهنالالصأ نوكي ناملصنامفصو ناك" ناو عارذلا نال (مسفوأ مهردي ىأ ذك عارذ لك هلك ذخأ

 اصقان هد جوفال_صأراصاذاف فصو وهفالاو الصأ لعجانمث عارذ لكسأ ىم-اذاف هدارفن ابدي فتش
 لكماك ذأ ءاش نارامخابوهفاديازءدجوناو هيلع ةقفصلا قرفتل راما تش وهتصصم لأ |
 هل سدلو ريكيف نمثااةدايزر رضا وش نكلاعفن تناكناو عسبملاةدابز نال مسفوأمهردب عارف
 ضعب عب وهال هنا ىرتالاهريصلا فال رمضإ ض.ع.تل ا نالدئازلا كرب و ىعتماردقل اذن نا

 نازاوحناءاماوقهجو (حلا عرذأ ةريثع عمد سفوهلوق) ىلب ززو<ةريصلاىفو ءادتباعورذملا
 نم نيعمردق ىلع قو عسسل ان هلو مهسهنام نم مهسأ ةرمشع هبشأف :رادلارشع عارذ هئام نم عرذأةريشع
 نال عاشمال نيعموهو هلحاملانهه ريعتساو ام عرذب يشعل سال صالا ىف عارذلا نال عئاش ىف ءالرادلا
 هلودورردد_ةعلاددبق عضوملا ل : هذكل نيعموهو هلام هيديرأ اذافعرذي ناروصتنالعاشملا

 ةعق توافتئابسن وجو اهرتؤمنموأزادلا مدةم نمهنا عضوملا كلذ نيعب ملىأ عضوملا لوهمهنكل
 ىاكلا ىف ذكرادلا تويب نم تدم عيبكد سفيف عازنلا ىلا ةيضفم ةلاهجالووحم ه.اعدويقعملا ناكف
 ىهوازاعاضنأ ع ورذللاواهبعرذب ىلا ة نا اهب ىعس مث عب اصالا فارطأ ىلا ىفرجلا نم عارذلاو
 ليلو لعفلاركذ ثيحح وسمملاوهو هل عارذلا ريعتساهلوق نم ةياغلا فاع لكشالو ةئنؤم
 ىم»ءأ اوس ىأ (اةلطمامهلاهالحت هلوق) هدأز ىم نع هب حرذب اسع عارذلا لبوأت ىلع ريك كنلا نال تريعتسا

 اهعفر نك لاهجتا ,ذهنا هلو ةد نيمحاصال جل راهن للعامتاق ناف ىوجالوأ ناعرذلاه لج ا

 نم عرذأةرمثعنازاوىلانامهوق هحو نا نمرردلا نعواممدقام متالءال ةعزانملالا ىضفتالف عرذلابأ
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 ناك اذاهنا نم قس اماضب أ كلذ ىلع لديو هيدوسم ق هط ىو حرشو ردلاو رهنلاو ريلا فاك ' 2-1

 (نيمملامتفنمىفاثلاءزحملا) 25 0

 .[| عطقو هاوق نم ىباب زلا,مسن ىفعقوام نا لعامث عانتمالا ىرتشلل سدل لسو عطقول نكل د افو هدجتن عو
 م 0 انلا لع تاوصلاو خاستلا نمي ردموضعت هءلعىرحو قابلا ىلعرررض بولا نه عابذ ١

 | هناحاتنفملا نعىوها دسلا لقن نكلرهغلا ىف ذك علاو عسمملالكىأ (لكسلا ىم»ولو هوت) نيهاش |
 وهو بولا اذهوأ مانغا ةرشعلا هذه كنم تعد لاقف نمثل ةلج مسلو ناعرذلاو مانغالاة لج ىعماذا |
 1 ادهوأ مانغالا هذه نم تعب لاقو هملعدوةءملاركذ) او نمشلاةلج ىعساذا اذكوافاغ:از اح حرذا ةرمشع ْ

 هنا ىلع لمح لا مانغاةريثعلا هذه كنم تعب هلوقو هاافاغت اناح مهردب عارذوأ ةاشلك ةرشعب بوثلا |

 ملىأ ماهلعدوةعملاركذي لو نمثل اهلج ىعساذا اذكو هلوقواح رصدهتلج وذيل ىأ نمعلا هل مسا

 أى مانغالاددع ءاذاهنا نمىناوالا نعربنلا فامىقانسال حاتفملا امن | ل-ءاو هيلع دوقعملاةلجرك ذب

 نان هن لعل او ىلع اعتلابعسبلادقعتبماضر ىلءامرنم لكن اكول نكل عصالا ىفايتدقعلا باقتيال ساحلا

 ١ هامقرلاب عبملاهريظنو هلوق هدابز عم حارمملا نعردلا ىنهلّدمو ها تكاس عئابلاو بهذو ىرتْملالزع

 دقعلادنعناعرذلاوأ مانغال اهلج هممت تدجو اذااه ضورغم حاتفملا مالك ناةامانملا مدع هحوو

 اره لقي ساما م غلاددع لعن او هلوقدعب ردلاى لاق اذهو هيف هل اهح ال امولعم عسبملاناكف

 اطرثن الصفه ىبتنااافتا عصنمثلاةلجوأ عرذلاو معلا ددع ىعمولو هصنام لا عصالا ىلع دنع
 هج لعب مل ناو هيلعدوةعملاددعب معلاوأ هيلع دوقعملاددع :ل ناو نمله لمح لعلااما نب رمادحازاوحلا
 ّك ارهظ هانررقاعو نمثلاة لمح مه رصتلا نعىنخي ناعرذل وأ ءامشلا نمدحاو لكن مب معلا نال نمثل
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 ناس هباوص عمال اىلع هدنءاصعص لعن سلجلا ىف مانغالاددع لعولو هلوق نم مهضعبل عقوامز |

 بوئلاوةلثلاو ةريصلا (ثالثلالئالاهذهى هلوق) ىطاعتلاب عيملادقعتي ءاضر ىلعام نملك |
 نع ىنغي لئاسملاوذهىهلوق ريد_ةتذاريدقتلاةدا زملاىأ ( ريدقتلا ىلا جاتصالذ نيف هلوق)
 ناوناصقنلا ف ىرتشلل لوقلاو «(ما ليك ص ةنولف هلوق) ىوج عسمملا لك ىنىأ هلوقريدقتةدانز
 م-قني نمثل نال (هتصصنمأ هل وف ةيناخلانع :ررادقملا هدم ضيق هنأب رقيملام عئابلاهل هن رو

 رهغلا ترك ذاذهلو ىعقل انعزارتحالل ىلئلايدقتلاو رهن انوزوموأاليكم ىلثملا عسبدملاءازأ ىلعءازحالاب |
 اهمف نزولا نال ىرتشال تاسرثك أت دجوفالاقثم نزتاسبنا ىلءةْولْوَل عابهصن امها نءاضنأ ١

 ليكم لك اذكو ةقغصلا قرف (مسفوأ هلوق) ىهتنا بولا ف ناعرذلا ةلزنعفغصو ضدعبتلاوريضا
 ملدا زافنيعم راد ةم ىلع قو عبسملا نال (مكاسلل دمازل فدل وق ردررض ه-ضبعمت ىف سل نز وموأ

 هدر حالف لح ديامام |نينزولا رأنءا.كجل|تمت لخ دي الا_عىدهازإا دق و دعا قل خدي |
 ْ ةرمشع ىف قنادفسوب ىنأ نعو هل كحال هنامى فاد قو هنامىف مهردفغصن ليقف هردق ىف فاتخاو
 اهذحأءاش نا هلوق) رهن نمفصنانن|مز فداتعملازيفقلا فور انيدلا قوفعة بج نودام قو ريثك
 نمُدلا نمئدث هلب اقبال فصولاو صرغلاو لوطلا نعةراسعهنال فضصو عرذلان ال (نمثلا لمح

 نمئث صق:ال ل هلا لبق عفاملا دب فتر وعاق هب راح ىرتشا نمنأ ىح ناو. ا فارااكحأ
 نايبلاهمزاال هنا هقالطارهاظوربن ناسالب |,ْمم ىلعحا رين اهلز احئ رثتملادنع تروعاولو نمُثلا |
 | امنا ىعاهارعشاولاكدف ب .وغرملا طورمثملا فصولات اوغل (كرتءاش ناو هلوق) ٍش .رالاز أ ناواقلطم |

 ديف هقالطا نا مءاوارك,اهدجوف بدئاهم ىلع اهعابولاك (ىرتشالو وف هلوق) رهن انئاهدجو فرك |



 دف اي 7-0 00 1 و مَ 6 0
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 4 5 0 / 6 56 2 ب 0 3 ّّ ع
 | ةريصلاهلج نيس لو هندبوأ هنال عسبجلا نك ةيع مدعب دقو ل افرحي دنع ىسم“امردقب مص  هنافةثالثوأ |

 هريص ةفط لحن او ريخوأ دتيم هنا حامفملا ن عءىوجلادسلا لقنو ىتبعةرمي-ص نمل د بصل ار مهر دب ا

 3 أ هنأل(ةفينح ىأدنعدحاو عاصف عسبلا مصلوق)  ءانماةعبرأ عست تلا ةروقنملا ةمشْدلل سا عاصلاو
 1 6 هصنامرعبلا فرك ذورونعن املا نود هبلعةقفصلا قرفتل ىرت- تل رانخلا عم نبع لوهمم قابلاو مولعم
 نر ا 1 عامل قرغتب لوقلا لكشتساو هقفصلا قرغتلوأ ةلاهعلل لكلا لبقرابخماامرنم لك نامبلا باف ىأ اهمفو

 مكرر دحر زل | وهدد حاولا ق عببلا موزاب عئادبلا ف حرصو دحاولا ىلا هقارصن ءلاقهنال مامالا لوق ىلع ةقغصلا
 عر طلبو  (عام || لكلا ةرعست ىلا قابلا فدساف هنا هم الكم هفاوروتلا ىفلاق(!هنازغق لج ىع ناالاهلوق) هارهاظلا
 دنا يور" ىم.ر | لهىضر ناف ىرتشللرامخلا نوكيجو ىلعذتنح تش هررقت ليقدسفملالاوزل هيف هل.كوأ سلما
 ىوروامبمضارتبالا زوال هنا مامالا نع ىناثلا ىور هلو. ىلع فقتي وأ حئابلا اضر نودي عببلا مزاد

 هاظااوهو هذسف لجمال زكلا ذخأ ىرتشملاىضرو لكلا دعب عسبلا عيئابلا تقول يح هقالختدمع
 قارتفالاد_ه كلذ !ءناو ىتعلا لوقوداسفلار رقت قارتفالادعب لمكلاوأ ةمعستلا تلعن او ىببتنا
 (منا لكلا فزوحالاقو هلوق) ىنالاك ىلوأ ناكداسفلار رقث لاقول هلمعل انش لاق عسنلا دسف
 نان اهعدر امهدرب نُعلاًةلاه-و هردد ةفرعمىلا جاتصال ه.لاراشملاو ةراشالاب مولعماعسمملانال

 ريفقلا ىف ةلاهج الود فم كلذو لوهح نعل ن اهلو ةعزانملا ىلا ىذغب الكل ذكوهامو سلحملاق هالك
 مدع ىلع عاجالاةلالدماهّملازا لمق عسسلا ةص بحوبال ةلاهجلا ةلاز امهدرب نيدقاعلا نوكو هبف عصف
 ىنال مهاذملا نوعقو امفوق عج رثدرادهلارهاظو |هتلازا عئاسلادب ناعم هرب بوثلا -ب زاوح

 ٠ لأ سانلا ىلءاريست لب مامالا للف ضلال ىَتْه هن و ىدنقرعلا ثمللا ىفأ نعازارتحا ىيزراوخملا ثاللا
 مصردقعلان أ ىن الا هلوق ةنيرقب عوجلاىنالامهنم عاص لكىأ (لكلا قهدنع منال هلوق) رهن
 رفق ىنهدنععببلا دال رردلا فهلوق عوملاةداران يع لوقاو ىوجهدنع امهنمدحأو زيف ىلع

 كيك كم ةينامث زيفقلاوامهتعح راشلاهلقنامحاضنالاو طنا نع ىكح مث نيةريصلا تواغتلدحاو
 ىأ (حادحاو زيفق ىلع مص: دقعلان احاضنالاو طم ف رك ذو هلو3) فصنو عاص كوكم او
 لك نمزمفق فصن ىىأ امهنمدحاو يفق ىف صن ل ةفينح ىنأ دنع نيتريصلا عج ق علا دسقنال
 | لاق ىنعماللادبد شنو هقاثملا خف: (هل' عا نمو هلوق) ىدنفا حوف ىتابلا ف دسفب وامهتمةدحاو |
 هلوق)ر مخ سانلا نمريثكلا مضلابو حلا ةصاخنأضلا نموأ اهنمريثكلاوأ مغلا ةعاج ىهسوماغلا |
 ةغللافةلثلا نعم ناس ىلاهىراشاو أ مهردي ةاش لكهلوةل ارظن حرا ثلا هماعرصتقا (مغعطقىأ
 | لك اذه ىلعو ىلا زلا لاق ذو ىاوالا نم عو:صالاكر رض هضوعبت ىناملكو رقلاو لالا مد مسح افالاو

 ةريصلاكد جاو ىفهدنعزو< ناشف سار ركل ىناما عطقلاهرضن_ (اب ونوأ هلوق) توافتمىددعأ
 | زك امملواهعفرام هدب انةلاهجلا هذه نان ذا-1 لكلا ق ز وحامهدنعو ةفينح ىأ د نعاذ هور
 ا نم عارذ عطقو دسفيف هدوافتمهاشلادارفا نأريغ ملا فر هيك هنن ةينم د_-اولاناالا ةلاهحلانم |

 ل لدلاو ىنبعلا لوق ىنام ملعب هنمو ىاي ز فقس نماعذج ع ابوك زوحالف عئاسلا لءررضبوثلا|
 | لو.قلا ىلع ىرتملاريص هلسو بولا عطقول هنا دمفي فقس نم عدج عدن يلي :زاريطاتر هاظ ن | ىتنرمامأ
 ا هزاوح فو ىأ نعو لس. ناالااض أزل هلسو عارذلا عطقول رجلا ىف كل عذحلا ىف كحل اوهاك ا
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 ال مند نمىلاثلا ءزمتا) هام

 عنبلا مقووافا او راند ايذت هلام انا غلا للسق ن نم بهذلا نا بعاو قرساج دليلادقن بلاغا ا

 0 زا زاوحلا ىلادقعلا دوعمف 0 ساحملا هنا ىلعامضارعن ل ناد سف اتلطم بهذأاب |

 [غلطم»رك ذدست ءبهذلا ف امعنا فروعتول حف رءال هيف عجرلاو نمزلا فالتخاب ناتمامماذهو أ |

 (ماعطلا عابوهلوق) اطرش طورشااك افرع فو رعملاذا بلع صيصنتلا أ زنك ذ ناك ن يعم عونل |
 ماعطلان ا 5 روت ص اخا ىلع ماعلا فطع ن م بو.حلا فطعق ا هقنق هئادو ةطنم اوه 0

 ةيزازملا نع رحيلا قو ءامءانالاالّمادح ىلع وحر يغرس ا هلود) ا قيقدلاو ةطنحما صخمال
 هكلم ىف ناكول :ةاّضاالو اا فا الام لكعسيب رودو زو انز و مهاردلاب ةطنحلا عسب

 ىو#ناديسلا لقنو مضلا ىلعربنلاو رصلا ف رصتقاو رد محلا ثلثم (افازسو هلوق) لالا
 رداىأ عر زلادصعتسا نادعب هعابولام لعشن لطانوهو ىبتناعوم “اوه هيجل ارسكبهناح انفملا نع
 سودلادعبالا نوكمآل هنال هنت 8 وأ ف الخ هعاسن ىلءر دةرادوجوم عانمنالدي رذتلاوسودلا 0
 | نصح ا |سنحلاو ىعلب زسلا لامس أرنكلو (ه-سنج فالي هعاباذا اذه هلوق) انذهش نر رذتلاو

 ريمي يللا را واستر يطاذاالا (حناهسنح عابناو هلوق) قاتسهقنيءلوصالادنععونلان م

 نم انمعاباذ اىتحعاسص ف صن اي را لامن وك. امىندانال عاصلا فصن نوداموهوالسل5 ناكوأ |

 |. الص ريغقو عا فصلا زالاماقرا ىلان ةسهقلا ل أقو را ودك ن نما صلو نى ةطنح

 ىتيع ماوحهنم ليلقلافهريثك مرح ئث لك لاقونيترتلاب ةرقلاورك هنادهنعو ىوتتاني-تناو رلاوأ
 5 00 رمازعو لاذ اينما 1 هامل دخل (خئار حو أءانابعاسو هلوق)

 |اهروص ىلع
 مع الهال عسل ادم لستلا لق فا ا 0 ءانالاءاقي ةصلا ىلعدقعلاءاقمل طرت رسب و

 نزوىرتشا ل زا اونلا نع هنفورح لاحم اف ثكر اسخن هلف موزالا ال عبلازاوج دارملاو هعابام خلسم

 م15 1 ا

 بهذلان م رحمانزو لص «ملاذازاوجما مدع هدافمو ىهتنارامخ ا هلو زاحن لءمتابه ذرحت ا اذه

 دسفملال او ازا اوحناىلادوعد 0 انك يزددلا ربع نفتلانوكل

 ددحلا سولفلاو ةضفااك ةريغفدنقب سدل تهذلاو را اوي اىلاداعى راح لزاونلا ف هلوقفهررقت لبق

 هيلا اراشمازبم نوك,ناهزاوج طرششو فاز اذهنال (زودالهنا ةفيتح ىأنعهلوق) كلذك
 لاق موزللام دع ىل عزاوجلا مداسع ع نم مامالانعىورام فلا فل جور من عصالاوهلّدالاو ىلاي ز

 هلود) ىبت ارهظاو عك أ زاوحمالاق اذلو هتقرقح ىلعهنا هيادهلار هاطظ لد هنلا جات<ريغوهو رعبلا ىف

 همالك نع يراخاذ هنالانذث باحأو ىوج تتفتت 5-02 را طا (حنار م|صءاماو

 لام>ال (زص م ةطبل اهذاه نزوب هعابول ى> هلوق) ناصقنل اوةدانزلا لقحتالر وح هدعب هصيصخق

 ميلستلا لست طرشاذاالا مصنال هنيعب رح نزوبعسسلا نافوشب سدلو حفلا ىف لاق فافحتاب ناصقتلا
 راحةددلا قدا عابولاولاقدقو ريس فا ةحلاق مل_بتلاريدقتب و نمزلا كلذ قاصقن بجو فافعل

 دي رب هلوق) رب: ةضطبل | ىفاذكفردهاف لاق اهلمق صقنلان ال مانأ ةنالث لمق همس اذا عصالا ىناقتلطم
 06 نم ددفتسا نهض هيو ىو. ناو اك تن لاوج رغب دييودي زينا ( حتا ءانالا

 ديدحو |ةيشدن نمنوكي نأب (ما لب كلادنع عستنال هلوق) ناصقتلاوةدان زلا وتلا
 كلذ ىورهف لماعتلل اناسةتساءاملابرقفالا )رز زوال هناف هلوق) رحرئار ءلاو لدنزلا فالخ ظ

 ىبمتناءاعو ىف هلعجاذاالازوصالرات , الاو ضايحلاىءاملا عب ط هلا نعرلا فو ىجلب 0 ْ

 وأرثسلا فامنالو : ةئرعم تناكحازاوريغ عملا طالةحالركلا قرهاظوهو هسهحو رك ظ

 | ةلاهجلا تناكف ىلا فلج بسحب فلن ةرثكلاو ةلةلاذاردقلا لوهحم ءاملا نود ضوخحلا |

 ب ةريساهئاق هردق اعمل هنسي رج وأو انابعسملااوأ فاز ماعطلا عب ىفةلاهجلا ف الذم ةشحافتم | ْ
 وا ار طا اكل ساو

 اذا
 اهلل



 3 (نيكح ءءالنم ىلع)

 هردةئامر مملكه .طعا لاقف عمم« نم نمفلأ هلو لطبالاحلاسملا تاعجو اهتاطأوأ هتك رتلافولو

 هرب خورهناطرتشاام ىلعرمالا ف قاملا لح مدفب لخا نااموحن بلاطلا هلع فلأ هيلع « المجأت نوكمأل
 هرفولو ميلسقلا تقو نم ليجأتل اءادتباو ىقاسلا لح مخ: لحن انا هنا طرعث ىل_عى املا لسانا هلوقو
 دنع ةينان ةئس لجاىرتشملإذ لجالا ةنسةعل لا عاملا سدحولو ةسدئاخهدنعراس خلا طوةس نقرات
 لجالان مهل سدلف هملا هسحو بحجر ىلا لاقولام | ةنسىلا لاقاذاام فالتخخالا لحتو امهلافالحخ مامالا
 لاقي ناب ةيلالمرمثلا عمر رد قا ةةايدقعلا سقع ىف أب بح .ر ل وأ ىلا فرصن اف بجر ىلد لءهنالهريغ
 دافةسف لمجأتلا ةن-تضم تح ىرتشلل عبسملا ملست نم عنتما هنا ةعلسلا عاملا سدحب ريمعتلا ىذتققم

 عانتمالادوجو مدعل ىونا نس هل نكي ةنسلا تضم ىح عاملا نم عسببملا بلطد لول ىرتشملا ناهنم
 هعنعدارملاة جلا حراش نعرصلا ف نكلر ردلا فراشا اذه ىلا ىرتشملا نمريصقتلا ناكف عابلا نم
 ةنس تضماذا اذه ىلعف ىبتناهلا.س هعنم نوكتحالاز اع ع.سملا ىرت شا !ضدق مدع ل يحأتلا ةنس
 (287)ريدتفال ما عاملا عنتم اف ىرتشملا نمباطلادجوءاوس ىرخأ ةنس هل نوكد ضدقلا لل. 5 لجأتلا
 ىلا عبسلا مهوق اذه ىلعف ةدنملا ن ءردال جو هراصداصحوزورينكالوهجتو اامولعمالجا هلجا مت لاح عاب
 بهذ ة.سلاداسفلا مدع نكلودقعلا باص ىفاطرمش لحالا عقواذااسدسقم دساف لوو لجا
 رعلا ىف لقت اًذِو دعب وادقعلا بلص عقب نانمب هدنع داسفل ىف قرفالف مامال اا ماو رهاط نييحاصلا

 مدعلاه. نا ىهتناامهلافالخ مامالا دنع د سف داصحخلا ىلا نمثلا لجا مث هعابول هصنام هناا نع

 -هج

 6 7 جلاب عسبلإ لس هطارتشا هدص مزامس الدعلا تل ص قلوهجلا ل حالا طارتشا نك: ثءحامه دع دقءلاداسؤ

 7 جور لكل( يسأ|| لك نمثلا هدطعب ناطرت-عااذاام لوهجما لجالا نمو رعلا لاق هلو هف فالمخالا هم هتعص مدع
 7 ىمهتنا ةلج لكلا دحخأب نا هل ناكودسفي مله د ءرهرك ذامغاو عملا ىفاط هرم نكي ناف ضعملا عومسا
 جدر ىفالخ|امناومهدنءلوهجا لجالا طارتشا ةعم مدع رهاظ هلج لكلا ذأ, ناهإناكو هلوقف
 لجالا ن اكءاو الج مريصي هنا نمةمنملا نعرر دلا ىفاخدقعلا باص ىف طرتش: ل ثمحطقفدةعل اداسف

 نعودلبلادقننعاقلطم نوك.نادارأ نذل قاطم ىأ (هقلطمو هلوق) رهاظرط: هيفالوه وأ امواعم

 ىهبلماعملا ىلا فس صني كل دك ناك اذافالثءمهاردةرشعلاقناهردق ىمد نادع: نمملا فصودق

 فصن هب امثالث ىلا تفرصنا شو رق ةرشعب ن "الا عاباذ اف لي رت صنلاب مولع اك ف رعلاب مولعملا نالهدلب
 ديالو قبال هلوقةدارالا هذه ىلع هن رقلاو ةضفافصن نوثالث شرقلا قالط ادنع هي لماعتملازاذضف
رددوجو عمي لماعتم اوه ناكءاوس (تلاغلادةنلا ىل-ءءلوق) ردق ةفرعم نم

 لماعتب ال ىرنامها

 عيببلا هيف ىرجىذلا ىأ (دلملا دقن بلاغ ىلع ناكمإوق )رهنالماعترثك اهربغناالا اهب لماعتي وأ اب

 لايراابرصميهعابولام كر طتي لاق ثدح ىوهلادبسلا همف فقوتامباوج لعن هنمو رهن نيدق اعتملادلبال
 ما دقعلاابب عقو ىتلارصعلاررلاةعقربتعت لهزز انا ضرأب هنم ضنقلاءاليكو لكو ماب هنم ضقيولو
 ىذارتلا ارياع عقووأ لايرلا مدعاذاامىل_علومت لايرلاةهق رامتعان العاو ىوتنازاحا ضرأب هت"
 عافرال عئابلا ىضريو ساحل ف ىرتثملانيمنإ نا (عسلادسف هلوق) ةوقلاذخأ لعربجالالاو
 دفن جاوراىف تواستو ةيلالاقمهاردلاتفلتخا اذاةمصولا ىف هنال .لابقبق ررقت لبق دسفملا

 هلوق) رح بلاغلادقنلاىلا تفرصناة _لاملافتواستو جاورا ف تتوافت ناودوقنلا لق انهاناصو
 بالكلاك عفدلا فريخاحاورو ةيلامابوتساةيعابرةلّسملاناملعا (ءاوس جاورلا ف لكلا ناك اذا اذه

 ا دللادقن بلاغا فرصن اماشلا »باكل او لابرلاك احاورو ةيلامافلتخ | ابمالث اواهذاصناو

 احاور ابوةساو ةيلامافلتحخا نتما قوطنم ةعبارلا هنم نامتالاو لانرلاكبو رالا ىلا فرصنا طقفاحاور

 هلوذ) انش سلهلافناببلانمدنال ةراح شو رقرسشعب هعاباذافرصع بلكلاو لانراكد سف
 فرص جاو راو ةيلاملاف تفاتا اذااماهاوس ةملاملاق تناك ا ذااعددقم (جورالاىلا فمن



 : ر/
 ىايك لاق. ناىلوالاو روصق هئف (هبلااراشم نما ناكاذاىأهلوق) طدحملا نع ىوج هللاراشملاب ككل :

 ه4
 و

 فو

 (نمدملا مث نمىفاشلاءزجلا) 6

 «:ملاذافنمثلا نهعسسملاهبعقوامرا دمام فرعي ةمالع فاقلا نوكس م-ةرلاو فوقوملان م ءلعج
 دسافلا علا بان نو هر رد لطب ل-ءلا لق اقرفت ناو م فنعسبلا سلم ىف معن ارطاي ىرتسشملا

 دعب رابخلاهبفاذهو مزالذفانلان أب هعرظتذفن هلوةنالوالانيسهجو نم ةسلالنرثلاف هقعتو
 هتعق هيلعو ضرقلا, كلل ادم دست هنال إ.سمريغلطن هلوق نا فاثلا سلحملاىف نمئااردق, معلا
 فوقوللالباةمذفانلامهذعأ عاش دقف مزالذفان كسل هنأب لوالا نءانعيش باحأو لطالا فالخ
 هلوق )خان سمعملا عسب نا عم كحل موزل عنم بيعل ارادت نا هو راارابخ تابلوأ حراشلا ذاذجلو ىهتنا

 نمثلاو عبملا ف اردقلا ةفرعمىلا يامال لاق ث.- هحرش ىف ىن علا جزم ءاضتق امك عف رلاب(راشمال

 (عرف) رح ايلقلاب هطبض ىزارلاو لقلاب ىزغلا سهلا عفرلاب هط.ضو هيلاراشموه ىذا ىف هقصو و
 قلعت دقعلانال ةىهتلارةريعالو دمعلا ىلعدقعل ازادنعىلاراشأو اكرام اذهكنمتعلاق

 أ

 باسأ غلباو :راشالان ال ع.ملاوأ نمشلا نم هملار املا ف فصول اوردقتلااةفر عملا جاتحمال ىأ ل لا
 عسباذاىوبرلا ف الذ زاوجلا عنمئالف هعزانملا ىلا ىذفن ال كل ددعب هفصووهرد-هةلاهح وفيرعتلا

 سلا لام سأرىبا» زئاركذاذك ملا لام سأر فال وابرلا لاق حالاو از وصال ثيح ه سفح

 لامس أر دقت نعلاخىتلي زامالكف انوز وموأ البكم ناكاذااردلاوربنلا ىف هدف نعل اقاطم

 فو زاهئارهظاهنع ف سك الفرو :م مهاردىلاراشأولف كلذ هملا ازع نملافالعت نوزوملاو لكملاب ملا
 ةعقلاهيلعو عسلادساصاصروأ ةقوتساهدجوولو رحدلبلادقن نمدايجلا ىدتساداملادقن فالخوأ

 ولو هتنبالو هلوق ل. قبالة جرومنوأ فويزاهما ىعدا مثةرحالا ضيق رحؤملاَرقا (ةتث) رهتاهفلتأ ناكنا
 هلوق لوقلافةجربمن مهاردلاهذهلاق مةرحالا لق. ملو مهاردلا نم ادكحح انما نم تض.ق لاق
 رارق قاما ضن هرارقا نال هضقانتل قدصد ال وب ز هنا ىعدا مث ق ملا ضر رق أ ىتمهنالصاحملاو
 ىلعهدردارأو سانلا نيب ادو درمم »بو ىرت ملا نم هض.ق امنا ىّدااذا عئابلاامذكو دارحما ضيقب
 رام اولز كل ذريغ هملا عف دب نا ىرتشملا مزاد الو هلوق لسق«مل نمثلا ض..ةءرارقالا هنم ى.س ن اف ىرتشملا
 م0ناولوكتلا قد رطب هاعّدااع ركأ هنال هلءتّدر لكتاذافلعلا ىلع ىذاقلا هفلص ىرتشملا ف لمت عاملا

 اذااذه هنيع عم عئامال لوقلان اك ق حلا الو نمثلا ىهل ب لوالمم مهارد ض.ةءرق الب نمثل ضرب رق
 اذه نمئلاوةرحالا فباوحلاك انف باوحجلانو نأ تما ن وبدلا اذكو همها ردن م اهنا ىرتشملاركنا
 ضدقب رقأءاو-|ةاطمهلوق ل_.ةءالف ةقوت_ىلاامأو ةجرهمذلاو | فوزا نمهّدردب رب ىذلا ناكناهلك
 مهاردلا سنج نمت سل ةقوتسلا نال الئممهاردلا نماذكت ضيق هلوق ىلعرصتق !نأب رقنول مأ حلا
 انخيش لكس (همت") رحبلا ةعجارعملعت هس لئاسهىفدامحلاك فوزلاناملعاو لئاسولا عف:أ نعانخيش

 ىلع ى كلذ ىلع ىرتشملا عم قفت اهناورهاظلا بسح لب رمالا سفن قع سلا مدع عئاملا دااذاامع

 باحأف كلذ ى رتشم اركنأو ةقيقحلاقعس كلذ سدلورهاظلا ىهبكترا هفاخي رعالءراد هانم عسدب هنا
 عشب هتعربعب و لطابعسنلا اذ هو لاق هفاحتسا ةندب هل نكيمل ناو ىرتشما عنمرك ذامةنيبلابتيئاذاهنأب
 دفامهعمج لو هسن> فالك عب اذا هانعم (مولعم لجابو 11 اوق) ىوتااه ريغو ةنانخما قاكة ثلا

 لجأ ىلا ىدوبم نهى رتشاهنا مالسلا هيلع هنعو لصفريغ نماب رلا مرحو عببلاهللالحأو ىلاعت هلوقل

 جرداف عملا نعي ىرتشملارك ذ هيف سدلو هش" امنع ميمو ىراخبلا باور تكسو ىليز هعرد نيو
 ىلا هنال مول عمل ارد ابوث ناكىرتشملار ردلا قف ىذلاو ىدنفأ حونهركح ذاذك اماعط د يادهلابحاص
 هردق ىقوأ هيفانللوقلاف هلصأ قافلتحاواو رهش ىلا هفارمدن الالجؤم هعابولام هدم سدا ود اف لوه<
 نءرهاضبأ هتنةندملاو ىرتشلل ل وةلاق همض مىولو ندهج ولا ق ىرت-ثملا ةضدب ةندملاو لقالا عدطف

 هنمتئريوأ لجالا»ىل ةحاحال ى :رغشملالوةب لاطسالو عن ملا ال ىرتشملا توب لجالا لطميو ىدادحا
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 (هدعبلوبقلا ةيالو رخ الل قسالف هلوق ) ىليز مايقلابلطمتالن اعالاو طرعشلوبقلاو اميتهج نمأ
 ناانلقر وفلا ىلعوه ل.دمءال يذاشل ادنءو ساجلا داتا طرش دنع لومقلارامخ نال ماقلادعب ىأأ

 ةعاسكس للا تاعاس لعفركسفتلاو ىو رثلاىلا جاتح عئاملا باحيا ىرتسشللتءاثلا لويقلارامخخأ

 همو زل مدع نم ىقسامىفانيال باحيالاروذ ىلع لو.قل ا نوكن م ىفاشلا هطرت امنا لعاو ىنيعةدحاوأ
 ردق ىأ ( ردق ةفرعم نمددالو هلوق)اندباقرفت, لام ساحل ارابخ ام ناك ىتحه دنع لودقلاو باحالاب
 ةلاهح الووحم عبملاردق ناكولفمهاردةسجو ةطنحرككه ءلاراث.» .ريغامبثم لكنك | ذانُو عسبم

 مسج هعاب ولاك ريسلا فال مص: لا مقام ملعب ال ىرتشملاو رادلاهذهىفام عج هءارولاك ةدحاف
 اذاوود:صلاوأ تدملاىفام عج عسب مم فدك تاق ناف هه: هناف قود:هلاوأ تملا اذهىام
 سنحاة لا هج لبق نم هيف ةلاسهحلا نا عمر ونلا مالك قاس ن« لعد ام ىلع هبفاسمب لع ىرتشلل نكمل
 مالك قابس نم لعد ام ىلع بايئلاوأ باو رإاوأ قءقرلا نمت. ءلا ىفام عبج عاباذاام ىلع لو يوه تلق
 عصب هنافرهتلا ىف هلوقو عونل ال اهج نما وكل ةريس كلذدعب ةلاهمل اتناك اذهلف ةيناسخلا نعرحملا
 هل ىف أس ام اذخأ لاس افشكرامح ىرتشلل تيئيفزاومل درهم لب عسببلا موزلهنم دارملا سدل
 ىءرع عبسملان ا عمرابخلا هيف تدئاذاف هّفرايخا تو.ثب ردها ىف حرص هردق لع: ل نيعمءاناوأر عج عسملا 0

 ىلا باتصال عسمملا ناك ن اوىلوالا قد رطلان ىرت_ثلل قرمربغ رو :وهوانه تش ن الف ىرتثملا نم
 زودع هنم هارتشا م ةعب دووأ اسصغن الف عاتمهدي قنارق | نكمردق ةفرعم نودي عسبلا ص ملستلا
 لهج فالخي عنامريغعثالا لهجو اهردق هفرعم نع ىنغت ضرالادو دح ةفرعموهرادقم فرع لن او
 ناكل زاحابتمعب ةيرقلاتناكن اف سود وأ لاق تارفلاءام نمهب ,رقاذكو ان كح ىرتشاولو ى ريشملا|

 ةلاهج و مامالالوةوهواهردق فرءدالناك اذازو هال نأ سامقلاو ةرجاوةبوارلا اذكو لماسعتلا
 هيضرف ساجا قردقلابىرتشملالعناف نالفهارتسشاا؟ وأ هلامسأروأ هتمقب هدعينكة عئام نمنثلا
 رخ الااذهو كل عىلىتلاةرشعلا ضءمببوثلا اذهىنعب هنوودمللاق (عرف) زاوحلاىلا دوعب
 ءاضفامدعب جتفلا ىف هللعن كلل فنصملا ىلعد رثذ هو امهنم لكى نمثلاّةلاهج مزاج ةرشعلا قابس |
 دج وولامرالو ىهتنا ةرشعام م ءريصت هيذاهيلا فاشل علا مذ ةع :زانملاىلال والا نمثل اةلاهح |

 (حان ةفصوو هلوق) رهنامهذخأب وأامهدريفةدحا او ةنقفص كح ىفانوكي نأ تدب وايبعامهدحأب
 طرش فصولاةفرعمنأب رعشت نمشلا ىلا فصولاةفاضان العا ةعزانملاىلا ىضغتهتلاهجنال
 اذهو نمثلاو عملا نملك ةيسنلابهنافردقلا ةفرعم طارت ا فالك عببملا نود طقف مثلا ىف
 ثدحاضدأ عملا ف طرش فصولا ةفرعم نا نمرميلا ىف هركذامو امهتمدحاول هفضن لو اةلطمهركذ
 امأو اهسن<و ااهريغب تلي وقءاوسادبانامثأرمن اندلاو مهاردلا نا معاوربغلا فهد رهيلااراشم نكمل
 ناكاذ اهنائمأب وأ تابعيسم ىهفدوةنلابتلب وق نافهيلثملانانعالاامأو ادبأ ةعيف ةيعقلانامعالا |

 امكح نوهف ىلعوأءابلا همصصاخ انيعمامونم لكن اكن اف عض انبعم ناك امو نع هما ىف افوصوم 0
 تالاكولاو تانامالاو بوصغملا ف ل تاضواعملادوةعىفنيدعتلا.نيعتت الاهنادوقنلا كح نمو حفلا ىف
 دوقعلا ىفاهتمعت ىو لوخدلا لءةهدعب و قالطلا لمق رهملا ف نيعتت الو ةضواعم سل دقع لك ىناذكو
 تلق نافرحبكل املا ن ذاب عابثي- ىرغشملا ىلعةمااطمال_ةلالدلادب ف تدسكو لو ناّساورّدساغلا
 الذا ريغال بهذلا نم عملا مونابتعق بح تدسكف ةسحئار عطقب ىرشش لاق ثدح ردلاقامهفلاخ ظ

 اهثيدرو اهديغ اههتغ بلغ ام اهنالةدي دجلا ةضفلا نمابتعق عفديالو ناطلسلا|عنملاهلثع كلا نكع|
 ربدتف لالدلاوأ عئابلااهضبقبن البق تدسك اذاام لع لم<ردلاىامنال فلاذتال تلق ها ءاوسأ
 عسسدللالوانتم هقالطاىلعنتملاءاقب اىلوالاناكو روصق هيف (هيلا راشمريغ نمثلا ناكاذاىأهلوق) |

 ئ ا



 (نمعملا مث نم ىناثلاءزحلا) 0

 0000 ا ةعدوم ارب غةمأب عدول ا“ احولام ىطاعتلار ص نمو

 0 اللا نقيتم عئاملاو عراب هل ءاهّدر ول ذكو ةماللو عدول طولا ل- اهذدخأف
 ةراحالااذكو هب زازب ميدعلا نعنمسن احنا دأ نم مولو ىطاعتلاب ةلاقالاد ةهذت (ه بدت ) ىطاعتلاب عيبوهف

 كطعأ نيدلا بر لاقف مهارد هيلع لاق ثبح حفلا مالك هيلع ل دياك فرصا ااذكو ةيداسلا فاك

 هةراف مث هلع مواس ناكى ذلادب ربهيلااهعقدقأ اخ هقراف مث عم ع 2:لورعت اندلاب همواسفريز اند كلام

 رامخ اب ىرتشملا نا ىلعم هردفلاب د .ءىرتشا ةيناخر اتت ملا فام هماعل ديو ىبوتن اززاح اهب طل :ًامس لو

 ارت تان اهدا يوتا من زئاح فرصلا ةفيشح ىنأ الع يلا زعسق مداني دةام» اطعأو
 هلوذ) فرسص'!لقرخ الا لع امهدح الب جو انيد نيل دللابحأ نكيلاةاعدق ةم فرصلا ىف ضداقتلا

 رك ورهخ هنودام سوسخماو ةقرسلا باصن سفنلاو ىنركدلاةال- عدصل اوهو (اسغنوأ اسدسحت ناك هاوس
 (دحاو بناحنمءاطءالان اكءاوس هلوق) ف.غرلاو لقملاك رقت 'ءام 0 انا لاكلا

 ةسج ىناكمواسملا ل اول كهلوق ل٠ لدن عملا وصخ دار ال :هدل_-و نم | ض. و لعدد امدا أرملا سدل

 عفداذاامان علا نيب عم عملا | د, ىلامركلا ىنتك او لاق ث د ىنامركلا نعرونلا فام قفاومف حاف ا
90 

 دب ضنلا فاك ههدحأ ضنا عملو ةضراقم عسب ناك اذاال زوال عسسملا ض.ق,ملود>و نمثلا 0 4
 عي إ م

 عسبملا ملت نا غماسملا فد ىأ هلوقو عسملاو نع امطشإ اذهو نيلدءلادحأ ضمقب تن دب هرأ ىلع حرا 0

 8 ' ا« نلدبلادحأ ضب ةيءافت 0 2 .دمم مالكنوك فو خلان ع تدل اا 0 0

 "كامن ياراشأام ام لعهدحو نمثل ضسش اك الامدعن د يلد ءالك ملفا ا
 07-9 و

 : ضيق اذاا ذه لق هصنامركذ نيلدملادحأ ضرقبءافتكألا ع مم نادعب ىفامسه#لا تنأر مث ىنام ل ني ممر 0 3

 هارشلا هجو ىلع ناك اذا كم ها ىدهازلا فن نكت ىداعلا ناك قكيدلف نمُدلا ضيق اذاامأو دبا 0 0 هيب 0

 . باحاه مف سدل ى طاعتلانالر اظن هدف ط اعتلاع.من هاذه لعح (خاةزفقا ةسخ ىناكهلوق) ىهتنا 10 3

 بال طاسالا عب نم نوكيا لاي ل مو ىرت_ثملاهضرقف مهردباذ هدم تعد لاقولا دكو اذعش كرر تاي ” ليو

 ىل«>دقواندش ل اةلوقلاو ل- 2غ !| نممعأ لوبقلا نالالومق هضئق ناكو ردعملا ىف اكالصأ 23 لوعال 0 سيم /

 نباةرابع ىلععلطت هلءلوو مسوهو نانسلا ةباغهسق عت ىطاسعتلا عب ن نم ورو ضلوا ه دار قرع 5 و 1

 ناكءاؤس هلءق هلوق نمدار 1انأر :مراشلاز محيرصتلاك اذه (حااهب بهذف لاكف هلوق) ىهتناماهملا ا /

 لعام دحاو بنأحن هءاطعالايدارب نا عد الو و ا مدع كعب ء1'صوصخدحاو بناحنمءاطعالا 2 لاير 4//

 تش هنا ىلع دهم صنل جيمعلا أاوهدحاو تااحن ههلو3 نارك ذف مهضعب كلذ مهوتاكهدحو نمثل |!ضو 5 . كوسه

 همالك قاس امأي نكحل ميمضااره ناكناو كلذ نال عءملاو نمكامظتنسد وهو نيلدملادحأ ضر
 هيدالا قورات لاو هو ةيزاريلا ف ْوهيىاولحلا ل روم لا

 +ةشدالن أب سلجلاد اتا طارت كالزان . (ماماقع أو هلوة) رهن ىدنعرات ل اوهو طدحلابحاصلاق
 "0 مال اصل ماقول ةينقلافلاقاذفو صضارعالا ىلع لدي ناو ساجماهأدقعام رخام هدحأ

 ىلعلادلاو روصو هنف ضارعالا ىلع لدي ام ىل_عساحن ا فالتخارصق نا فرعهنو لوم قلا مصب

 ةالصو نيسلاحانوكح نأالا مونو دي فءانآلا نو :نأالا ترو دمقل نوكمناالا لك 6 ضصارعالا
 ع هر ا فالح بهذي لناو مامقو ةوطخخولو ىثمو ةجاسكولو مالكوالفن عف شو هضا :رفماعتالا

 هلوقور م اهذاقد ! ناكل نال رع ىلا يلا تيلاك ةنينساووتلا فال مالسالا

 حالصالا ف ركح ز, لا ذهو ىلوأ ناكل سلا نع هلوق فنصمارك ذي لول هنا ىلاريشد بهذي ناو

 (باحالا لطب هلوق) هداز ىزع ضاارعالا ىلع هةلالدإ مامق) اد درع لطم تاحالا نايل العم حا اًضالاو

 نءهبالفوملاو جوالا معقب لطسال سلام لع تحلاو عاملا فال ضارعالا ليلد مانقلانال

0 

 ا

3 



 هلوق ىف لمقر ”الاقحلاطنام د الاب 2 |تام'او ىرتشملا كلم ىف عملا ل دو نييناحلا

 كاد اذاهناقلو.قلارابخ ىلع لو ثددحماو مالسالاىفر ارضالو ررضال مالسلا هيلع

 بيلا ةلاحناعب ايتمامهئافهملاةراشا هظفل قورخ 1 , لو ساخملا ىنامادامرا. خا امونم لكس
 لاعذ الإ رت و .علا حرش ىناه ىلءزنءاعاغل ءامهسارئاسكاز امل .ةوأ هدعبامو هقيقدأ

 ناديالاب قرفت ااوه ف.ووأ ل اقودهم لد وأت اذه لاوق الان اذه ىلع قرفتلا وك تاوضا !فالخ

 هرك ذامو ضءقلا لة فرصلاىفائداسفال ةس .-ومةقرفلا نااندهءامل لودقلا لبق باسالادعب
 امهةرفت بحو لو. !ارامخ نود ساحل ار امر امخلا هريس ف نميفاشلا مامالا 5 ىأ ماعلا بعو

 ررضال مالسلا هم اعءهاوذو ىع !هزادرطمهنوكلىلوأ او نانا ريطنالو دقعلا ماةرامخ ريغ نم

 لعفرامذلاوورمضن يراد ل ة> نماءاش شه صنف ها لحزار ارض ال ىأ |

 ايه دكا ناك او هلوذ) ريغصلا عماجلا ىلع ىوانم هيلععاز كار امضلاو لعفل اءاد-ةباررضلافنعنثا

 ننال ظذل» لو.ق ةلاو باحالان 5 نم ق.سامزرتعاذه (دقعئيالال.ةّةسمرخالاوأ» ا
 حراش ل١ ماللكق امس تل لاخلاو ناديض اقع نع قءسأم ل ملدب طرع»د س داكلل ذ ناو هيفام تلعدقو

 لاح ة- ناب ضهعشلوأ لان .ةمسألل ضحولا# معالاو ا ليقت_كلان دا ارملاناىذتق 0

 لدقتسملا ل < ثدحم دهطح مالك ى 2 طولت انواكم نآودمالهنا ن مهمه ىثعام لك كان لاحت

 را همف مه دنع 0 ىلعحراشلامالكو قبل دب لاشتسالا ضدصتلا ىلع حراشلا مالك
 الوأهن طفلتام اما الاوءلوق) لمتاذه ةعمون:ىضالاا ا اناكن اهلوغب ,مراشأا < رصت نالر هألن

 2 .لاعماناكول ىناتسهقلا ىفامهقلاض ورم ةيناخراتتلا ىناكرهدت عسملان اناعماح رشولام هملعدرب
 ىأ )م .حاص ىلءانأو -نعوأ هنال هلوق) ؟ ئددرءالذ هامحو ها ءاغلا 0 كر ةوازلال كو

 فالخريغلا قس لاطد ىف سدا هنال ءج 0 .وللو هيام هيلع لطصملا بوتجولا دارملا سدلو تدنا
 ثدح لوخ الدق يالا ىلاد ةاك لا عفدو أل فكما يدع كك ل ةكدالنيدلا لالا ىضقااذاام
 0 دلا ل. فكل ىضقب نأر دقت ىلء هن قلعتريقفلاو ليغكللا ق> نال هيفا ربناامه نوكيال
 هر و45 :ههدرتس ماترغ تاضن او لوحلا حاذاهناهدافمو لي ءرهلاطنا ئالعالس مات باصتلاو لولب

 00 نكي نافل ماكباصنلاو لوح ا اذ ةاكسز عقيمدقملا عدصتو كرا تاك ىلا زلاجررص

 ىتءاضر أر يقفل ديو هدب ىفاعباصنلا لكي ىتح كلاس ادي هدي نالاهّدرتسا ىعاسلادب ىف ةاك زا تناك
 عا هنهو سوما -:ااكااه ناكناهئعضت الوامش انناكن اهنماهّدرتسف هدد كالهاب, ةاك لا هنع طقشت

 1 ءردق.ال كزاانأق اس !اىلالو< لق ةاكذلا عقداذ امك ضني الول اق كح ددلا ةرابعىفام

 ارهامنا ةتتالرقفلا قد لفق قكلاو 70 ة- نإل عوف لابريقسغلا قح قاعتلدادرتسالا
 ريقغلا ق-قاعتب تك نأ تك اارئاسل قفاوملا باوصلا ناب ىزعهيقعت اذغو ىبتن اهنمىوقأ
 ا يبا دال حا انودف كللااةة.ة-لاو زامأو مار اء لمص فاك هناق عوفدملاب

 مشلارك ذاذهو باوجلا ىفاءفاكريةفل راو ف روك الو لاكش الا ب اءقان كرما كلم ناكاذأ
 َّ ىلا كر زا كلم ةقمقحلامواةمرهةفلا قح نوكأ ال ىرملا *ال لاو ز]تس د1 ن اهصنامى 2 ادع
 اولا ىف فاكتلا نع ىغددس ةنوداضأ نم حا ضقت الو هلو دورو مدع لعب هنمااننعش باجأ
 م | بحوأ اذا هفو ةققح هكتاامدي نع لئاز ىاسسلا ىلاةاكزل ا عفدف لالا لاق ثح
 ناداتقل | طرخ حاوعأ |ىفلاق (280) ىمتنا فرغ لا هواي كلا ءاق شلال :قايلاملا ىرتشملا
 زاوج نال (طاعتبو هلو3) ىوتناداتقلا طوخ هنود لثملا فو هلفسا ىلاهءلع كريدَع م ءالعأ ىلع ضدقت
 اديالو ةينقل |ىناكدقعس ملاضزا مدعت هعم حرصوا ىتحدحجو دقو اتفالا ةروصنال اضراازايتعاردقعلا

 اهريخو ةصالخ قياس ل ىلع عاني هنال ةكراتملا لمة هرد عني 1 ناكن اف ل طابو :دساق دقعدعب نول .الناو



 (نيعملا خفق نمىفانلاءزجلا) 30

 لوزنلازاوك ىف ف هيلعو هراّدعاب 0 !نكل رص الا فرعلاراتعا مدع_هذملاا فو فاقوال ا ٍْ

 هنمو ردافقو ولو بلا ترحل هجاوختونالابرل سلف تينا اول موا, ولام فئاولا نع 1

 هل غورفلل صد ى و 9 قولو فد هالو نع هداو عرفا ده اذ م ريقفلا| مع لسه ”داح تاوحدافةس :

 ىلع دب زب مولعملان ماهفام نانمدت مث اهتعدل غ رف ىت> هريغو نيعم اردو اولا نع مولعملاناب هرمخأو :

 لوزنلازاوج ن نم قيسام ىلءءانب شحات غلا ناك مج هملع عوج رااهل نوكي هناق هيدر ا[ ئدااردقلا
 امهرد يد ام (ه ه١ كلملا قولو ول“ |تو.:افقو 0 هدف ساو ل انع تهت اول نع

 0 ىواتفلاة نار نعر م.ركد#لاقو فول ىل [للمف هركمالو زوح مهردفلأ ْ

 امهم و ألوقوب امماىذ نمىأ (لودقو نام ان هلوق) ةعانصلا مة ١ ارح امن ةراستلا مثدا هج :

 ريدعا ىتح ناطخملاك اغلا نمةلاسرلاو ةداقكسلاو ىناتسهق عم.لا هةيقح نع ن اجر اخامبنا نظلا نذ
 و 3 ءءاوس لوضولا ل .ة لسر او تتاكسلا نم عوحرلا عصي وةلاسرلاءاد داو باتل خولي نا
 ةقفاوم طرت و لزعلاو عوج رلانيباوةرف هلع نودب لوسرلا لزع هد الو صال اقو لع : وأ

 هضعبب وأ هنجو ا اهمجوأ امريغىرثثملا لبق نافلومقال باحصالا
 اذكو درعل !او راقعلا ىلع نم ١ مسةيفاراقعواددع عاب ناكر هن ةءغشلا ىفالا ةقفصلا قرفتل دقن م :
 طرتش وءاربا نو هال مل. .هو لطد لودقلا لمق نم ملاك .هوولف هلطس اع نرش الناب امعالا ةدجأ طرتشما ّ

 فلأب اذ_ه كعب لافولف بحوملا عوجر ل.ةنوكيناو لطن هلم 5تامولف بحوم او امحلومقلا ةوعل ٍْ

 5 لوألا لوبق عمم الو فان |لومق عصب فسوإ وبأ لافَدنامسمخ هفصن كتعب ل اللام ٍ
 عسمملا ريت لبق نول: ناوىلأ عود را ناك اعم لو..ةلاو عوجرلا جرخ ولو فصنلا ن 1 عاب ' ا 33

 رهاظلاوى رت_كلالوبق عم ملالخراص مثريصعلا رهو أ تداو وأ باحالا دعب دير امئادب تءطقولف | 0 5 0 1

 بق اللات فلك لاقوان باصالابل انخغنادر لمق نوكم ناو قافتاشرالاذخأب دينقتلاناإ] ةنب ل ل سرر 0
 نأ طرت-ش الور ومئالفالاوا ضروهف هيلا هعفد ن اف سو وأ لاق لأب تذأ لاق كا لأ 0 ا 0 م
 كن لق.ملو تر رتش اكتسب هلوةدعب لاقواف باطخلا. بام الا ردصامدعب باطخملا ىلع لومقلا لش 14 1 هعبو/
 نرخ سلاف ىضراذاألا ممل رابخلا طرشن وأد. ىلإ علا هج , رتشا لاق فلأ , كعب لااقولو مص ةاحرو

 الزنا ذدا ذكص ماو لاعادة ءاضتعم (ىخاملا ظفأب :ناك نا هلو5) ىتحا ١

 1 ملا ىفذف 4 لاحناوأ ىَذ | ةغمص ىلعكلعتلاو كم اجلا نع ناكش نيطفا,دقعتي ناضاقن ءأ

 اماو ره لا ىف لاق مسالا ىف هيلا لا: نكل عراض ابد ةعنيهنال ىضاانلودقلاو باحالادبقي لو هصئام

 اذك ازاحموأ ةقيقحلا.ةتسالا ىنهلامتساةيلغل مصالا ىلع اندفع لاعلل ةقمقح هنوكع عماسرلا عتحا |
 ةءئلاىلاجاتحالف ن ؟ الا كعيباكلاعلل ضءَتاماما لام .ةمسالاو لاحا لقا عفاذهو عئادملا ىف

 ىنعملا لعرمالا لد اذاالاهردقعتسالف :رمالاوأ فوسوأ نيسلا,نو رةماكح لامقّتسالل ضءمتاماماو

 طولاب عملا قيس فلا عد دا ناالا ى هابل باق هند ل اذكب هذئك روك ذل

 حاكنلاو «لااماباسعالا ءرمالانا مق ىنتكمالةلاقالاو عببلا خفلا و ءاضتقالا قب رطب اذهوأأ

 اهفرعالا عقمف تاكف لاقف فرأت ٠ ىبم كس فنرتشا هد ءعل ل اقولام ما لاو ءاربالاو ةلافكلا ماو :

 تلاقاذلام|تلعف دق لاف اذك نع ىلحا تلاق اذا 5 .ةرهيصلا ف ماخلار وصو ىتنااراعحا ْ

 نهد ءلا عمرك ذ لوالا ؤرمالا نا قرفلا هجوولبقتلام عقبال ذك ىلع كهالخدقلاقف ىن ءاحاأ]

 ةفص (اقلطمهلوق) اهنملو 2. || ىلع فةوناذهلف همناحن مالا اركذ,للد. اذا فاثلا فالثما بنام

أاقر 1 :ءاوسىأاقلطماموزل لوقو باساب عمل هم |مزلب ىا [قودعردصم
 زارتحاوهف ىوجااقر ةةيلو

 ران + امهتمدحاو لك | ىفاشلا لاقو هلوق) اقرفت ملام س اغارا محام ممم لك ا!يفاس الو نع ٍ

 ا رار را تاعب أم دا ع ا مه ملام سا 0



 ه؟ا ( نكح سالنه ىلعإل

 لاق عاما || ىل_عرصتقي وأاساق عم له عاونالاديرأ اذالاةب نا قا :>2 لءافو لحم نمد دعلل

 ملاذا اذجالاءام»| الو رداصملا٠امءاالواساف غم الوريكحلاع وج نايف فالخال ىطو.سلا

 ىتامرلاودربملاسهذمورو و4 !هءلعو هنم*احام ىلع اهعج سدقبال هيودسف تفلت ناناهعاوأ فىالتذ

 ارابتعاب والطاب وادسأقو افوةوهوا طف انهسفنرادتءابنوكي هناف (هعاونا فالتخال هلوق) ىلاعت

 هلود) ةمواسمو هعضوو ةيلونو ةحارم نمُملارابتعانو اقلط ماعيب واقرصوأس سو ةضن|ةم عسينملا |

 طقس اعوذو رثك أ هنالعسنلا م دقو هلوقل ةئطونءركذ (تالماعملا ف عر تادابعلا نمغرفالو

 ةراحالا برش لاملابلاملا كام ىأ (لاملابلاملاةلداسمهلوق) اراركست همف نا للاتتي هأسعام |
 #ءطلا هيلا ل .ءاملاملاو عضبلاب لاملاةلدام» حاكنلاو عفانملاب لاما ةل داس ةراحالا نال حاك_تلاو |

 وهو كلل لق انو حاسم ىل_عءالءتسالاوهو كإلل تدم ةنال.' كلما نا.ساو ةجاحلا تقولدراخدا نكمو |
 مالسالار ف: لاقاك اعرمشدي زديقلا اذه (ىضارتلاب هلوق) ةيصولاو ثا ريملاوهو هفالحو هوقو عسبأا !

 دحاو لكل دحةيانعلا قاكدحلا اذهو فلا نعربم عيب هناةغالا لهأ همن لوقنال امصغ ذطخالا ناو
 ىخارتلا د.بقتلاو هحو لكن هءارشوهحو لكن م عسب دم اا ذه هملع ق د دام لكف ءارمثلاو ىلا نم

 هل-ثءامهرد عابولام هنمو هعاونارئاس دسافلل في رعتلا لوهث ل هفذح ىلوالا ناكود 1 عسب هل جبر
 ثيح جبارخالاب هصحخ هلاناسف دس مركملا عب نارهالا هي اغذاةريخذلا ىقهداسفب حرص ةفصو انزوادحتا

 توسل طرمش لد الطايهركملا عسب ناكل الاو اعرمشت هموهفمعزح سدلاضرلا ناعم ىضارتلاب فنصملالاق
 تأر مث ردما فاك ديفمريغ هنأ ةفصو انو هلع مهردلاعببىقداسفلاه-ونا ملعاو رهنلا ىف هكح

 لدي هيلعو ىنامركلاو ةيافكلا» اركا ىفاك ةغلاعيب نك, اهركم ناك اذاامهد> | ناركذ ىناتسهقلا|
 لد هنال لك ثف هلع رش ىنعم هنأ نه هرمغو فنصملا هءلاراشاامو مالس الار غفل والخ بغا رلا م الك

 الف لطابلا لب اقام يدل ندارأو ما ركملا عيبك يحص عيب هنع رخو رب زغخلا عيب لطاب عيب هيف
 زيمَعلارقاعلا فهطرشورهنلا فاكلو.ةلار باحال اهنكر ور ات ف داو ركملا عسب نان قم سامى اني

 ىلو:ب الدحاولات ددعتلاو ذفانريغلوضفلا ع.ف هدارقوأ ةمصو وأ ةلاكو وأ كلمنع ةنئاكلاةيالولاو

| 

0 
 ةرشعب هسج ىواسام هنم ىرتشان اب رهااطلا عفنلا ىصولا ىف طرشو هالومن٠ هسفن ىرتشدنعلا |

 عسبملان وكن او رخ" الا مالك متم لكعامو بالا ىفاذه طرتشالو ةسماغةريثعى واس امعان وأ |
 ىللمق حانملاو رخلاو رجلا ير لاسحلا ىفاث' ىو لاسحلا ىفمماستلار ودقم هسفن اكول # اموقتمالام

 هيلع نم ريغنمنيدلاعسب زاوج مدع ماستلار و دقه عس.بملانوك طارتشا ىلع حرفتيو قد ًالاوهزارحا
 لقتسالف عئاسلاريغل ق> عبمملا قنوك:ألن او مل_ىتلاىلا ةجاحلا مدعل يدعف هءل ءوه نم هعبباماو
 عموةراحالاةدمءاضةئارطتني وأ مسفلانمب ريخت'ةراحالاب عى رتشلل نكمل ذاو رحأتسملاو نوهرملاعيب
 هكحو ل_.ج هجو ىلع ىلاعت هنن موأعملاءاقملا قلعت هءدسو راظتنالاهمزاد ءارشلا لبق ةراحالاب علا
 انلوقب وىلوتملاو ىمولاو ليكولاةردقءادتبالاب ب رفن عفاملالا:! دبا فرممتلا ىلع ةردقلاوهو كلا
 قءطولا اذكو هلكلملا توم“ عمهضبق لبق هعيب ىرتشلز وال ىتح ضيقلا لبق لوقتنملا عملا عئاملالا

 اكالهتسادعنا ناسا ىلع ه.ساحاذا عاملا نمناسن الاوردكسام(حوو رف) عنتم اهئاريتسا لبق ةمالا |
 لامنالهّءالا ظوطت> حبب فالذع مدن ال لامعلا ىلع ناويدلا ف بتكت ىتلا تااربلا عسب «اناسدتسازاح 0

 | هبقعتو ىدنحلا فالذي هضبق لل. ق هزيخ ء ب قده سك وح هناهدافمو ماش |انه كال ذكالو م محا فقولا |

 اذكو مص هنم هعاروأ هسفن نم متيلا لام مهدأ ىرتشا اذاهناف ىدولاو ىذاقلاو بالا ىنال |هف نيؤرطلا

 فئاظولانء ضايتعالازر مالا ذه ىلعو ةعفشلا نك ةدرجلا قوةحلا نع ضايتعالاز وال ةرهتلا ف أ

 ِِ اذكر
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 | ديلا ماع دو فذقلاٌدك ضرعلا فلتر مو مج رلاوداحتاكرتسلا كده :رحزمو هك و ةقرمسلا عطق 2ك
 طم اذك مئاتانانج تارافكون ب نععلاةرافكوراهظلا ةرافكو لتقلاةرافك تارافكلاوةدرلا لعل مةلاك
 | ىحصلاخدودحلا نمامهربغو هق ةةرمسلاّدحو فذقلا د ك(بلاغ هنا قحو هيف اعمجاامو هلوق) انذيش

 ا لوقدنع ف ذقلادح تايىفىلب زا فذ ةلاّدح ىفامل اغىلاعت هللا وح نوكح هحو ن أسوىلاعت هللا

 ٠ 016(كالدملا ربو فاس ولو د77 را! نوت وعزا طرو فذمملا

 رامسعا ف ىواستلا ىل- ءه.قاعمج اوت .1مستد جوبلو جي ولت لا ىتو هما لما ةموح كابتنا ىلع ريزع:لاو

 ىلاعت هللا قح نينا نمالا غرف مهنا هيف ف (تالثلان م غرف لف هلوق) ىسانلان ءانش عرششلا

 دعل أب .امماو قساعف هرك ذب لف بلاعدبعلا قحو هيف اعمج|اماماو بل اغهّللا قحو هم ءفاعق>اامو اصلاخ

 قرصنب لبلاغديعلا قو هفاعمتجاامنال م-هريغقيساعف هرك ذي 1 هلوق نأ: انش همقعتو ىئوج
 انف هلوقناكف قيساعف هرك ذدقوكا اوفلا فاكهقشت ململا ةموكاهتنا ىلعريزعتلاهنملب صاصقلا
 اغورفم ناكفةمولوالا قدرطا .الادر فلاب فلكملا:ذخاومديفي هنمدرفركذ لاهم ثالثلان مخرف

 | دق هناهيفواصلاخ ىند (ديعل |ق-ىعرشهلوق) ىهئازمأت امصرصتو اعضووخأت ناو ىنعمهنم

 باحو ةطقللاو طبقللاو فقول او اكنلااذكو. ار | قد ىهو ةكرشلا ىلع مالكلا مد
 || اننيشوركذام لا هنع 000 تال ىذأاابنمم-هملا ىأ تالماعملا ف عرش هلوقن دارملا نأ»

00 
 عييت عج حدعتخب

1 5 
 ل 5

 تطاعال 00 اهلعل اقر تاس امنعهح 2 عببلا
 ةارشلاو ههدع بنما نالدخأ را عسب ىلع عسبالو همخأ ةيطخ ىلع لجرلا

 لع فانك ناو را بضل هاو رع حا ىراجب اودي اال

 عسبل اعقب وجو تلا ارما ب طاذا حراضملا قنيعلارع ارسكب ةبطخ بط بط ن ّن م هنأ |!ىععىقنهنا

 ديزنم تعبك والا لوعفملا لعن لح دجناوو نااومقم ىلا ىلع يكل نع عبمملاجارخا ىلع ايلا

 ََن ءرمماعام سامقل اوأعرم موأعرب هعمشت هتعنو هعابر دصم عسملاو نم ناكم ماللاد تاحداعرورادلا

 اهامقام حاتفناو لصالا ناكر ركل افلا نمعلا تل.قوءاغلا ىلانيعل اةكرح تاقئاعمهلصأ نال سوماقلا
 هائمدب انرأ ثمح ئردصملا هادعم لعاق أعسمم .ءلانوكمال اذهىلعف (عيب م ىنععهلوق) از 5 الا

 داولا عيمنمفوذح انا لعاو هعاونأ فالتالردصملا جوا هلوق نم قأسام فال لوعفملام :
 نيعلا ىهىتلاءاملا تقتلاف يدعلا نك سلا ىلا نيعلا ةكرح تلق عوس هل هاكربم اهتدانزا هبوسسدنع
 ةالاعسو اورد مس الاخ كر ةمغلاتملق ثتفذ 2 هديازلاواولا عم ةنكلام

 اينوكس نانيسعلاوف قوذحما نوكهجوور بت سدقأش ةحخالا لوقو ندح امهالاكىرزاملالاق

 بادصالا ىهو ةيروصلااةدلعلا عيرالا ىلاعلا همف ىرحي عملا نا لعامنانن شو واولا فال ىلقذلادعن صراع

 هلوقإكلملا ىهو ةشاغلا هل علاو ىرتشملاو عئابل ا ىهو هيلعافل اهلعلأو ةلدام ا ىهو هيذاملاهلعلاو لودعلاو

 انش فانصأ هتحتو سذج ناودلاكو فاندأ هتدشو سدح قمف ةرلاك )ع فلم 0

 نولك لوالا لد ىف نيوجوتب هجوم عسملاعمجنا هل صاح (هعاونأ ف فالتخالردصملا عمج وأ هلوق)
 ةد_حاو ةقششحلا نوكتهتب ردصم ىلعأبق ادعس عج عوببلا نوكوهو ىلاثلا ىلعو هفلةعاناوذهدارفا

 مسا قلعتملا ةيه-ت ىأ قاعتلا ةقالعلاو لوألا ف ل . اذه قروالو عاونالا ىلا |رظن تعجوارمفدّدعت ال

 0 ما ما رس نااار ل ع

0-0 
 1-7 مز4



 : ه8 (نكح سالم ىلك)

 ىلا هغيضد : وأ (ىاح ه.ك< ىتح هلوق) ةينااىواتفلان ع انشر وصغم ضرالا نوكح: ناك

 ىلا لولو نكي د>اولاو (حاس انلا قتسااذاهلوق) رسنهلبق عوجراهلو هدعب مزق توما دعبأم

 ناخااما موب لك برش ه.ف لزنب ىذل ا هياقسلاو ناخلا ىناذه ف هسالا ىف لاقملستلا عم ىلوتملا

 راسنا ا ةبالفاريذءاملا صولا جاتست تا ةباقسلاو ةنسلك# ازغلاوأ جب احا هم ل زن ىذلا

 رهاظ (ادو-مىب رطلانمئش لعح ناوهلوق 5 رم امهءئاصعموق نمل سوات اليوت

 قهنحرصام فال_+وهودهمملا ذخر اد_عدم ل_عجاذا قب رطلانمذكتملاناف:صا مالك
 ف , دعما سهل نوكنال قب ر طلا نمد: :ىذلادصمملااهصنو ةملالمنرسشلا ىفكنياوصفلا عم اح
 زاو> مد ء ءاضتقذاهلك الاوضعب قدر طلا ٠ نمدخملا نا امل حي رصفنصملا مالكن ا امثملا وب رط

 ل-ه> زاحورردلا ىف هلوق ىلالينرشلا لكشتسااذهلو ةماعل ١ !ق لاضالا سوا رطلالك ذات ا
 ل ةرغامدا ترردأ نابع لدا 00 لوقأو هلكال قد رطلا ضءيدارب نأب هلو أو ادهم قد رطلا

 م ما هسكعالا دسم قب زال لوس سبأ رار انس لا رطلان موش لعحزاحاهصنو لوألا

 ل 0 ددحاو عمج ل عجزوج ناقد مدللة ماعلا تجاتحاو ناقب رابدصقملا ركن اذوجدبأب انش ناحأو
8 3_ 

 0 كلوا هر هع هظفلب ى ا ىحلادرع مشلل هتقفاومتءأر لاقت 5 ءلكلانمهقحلاطبا هبق سدلوا دسم اممم

 نا ١ ةياسلاذخأ مار 2 اد ملا قاضامل هنالاهرك ةعقل اء حوت لح ) ضصرأ هن وسانلا نعد<-لا قاض
 ينج 1 03 .

 2 ير 3-3 ا كير :لااصلا مدا اس ادا ءارك الان ماذهو ىلن زدوعملاىفاودازوو ,نضرأ

 0 0 ديالا رأولو ىذاقلارمأ,زاحدعسملا ىفاهنم وم لاخدااو دارأف دصدملا ىلعافقو ضرا تناكولو
 درع حا ت اود اوح ةدلبلا ىضارأن ءاضر رأ اواعحناموتل ناطايل |نذأولو زحل هتانف دو دهسا مم ريف تاناوح

 ماطر 6غ يكل 1 هوهع ا اواك المثازم لع قتانالنأ طاسلارم اذقنالا_ لص تحتف نا دمعسملا لعةفوقوم

 الع ها ل هنم يأ هل د مما مده دحال لحال (عرف) ةياخلانءانطشناغالاكلموصت هنالذفا

 نك(يري خلا ك4 7 لهان نم ناك اذاىناملا نا هيزاازملا ن نءردلا قامرهاظو ىتفتسااو ىئملاو دع نءانعش مدحلا فاض ناالا

 1 5 0 0 عرس ة)ةلحلا لهأن مىناملا نكلاذاام ىلع ةدمعلاى ام لمحت همده فضل ناو كلذ مل ةلملا

 47 0 50 لا هتثرووا ىناملا كلمىلادوعب دجدنعو فود ىأدنعادوم قبب د كد :ءىغدسأو دما لودام نرخ

 2 1 0 1 ١
 : 0 7 امهنع ىنعتسا ذاهشد حودد اريص> اذه ىلعو نكح اك تعط ادقو ه ةهجلهترع هن ةيومدعت

 ٍخ الاد اندارب نا ىجش وىلز ءهررخ ادم ىلا لقني فسو ىنأ د نعو ددنع هكلامىلاعجرب

 ريبغتلا ناك اذا دولا اريبغت ماو فدو نأ لوف ىفملان ا عار رولا فا ةاو.فهنلادحاملانرقا
 نم ةع.ضءارش ىلو ةلادارأ اذاام ف الذع تهذملا لعأ نعةنحشلا نب امرك ذ هلعفر طانإلف عد ؛ رلاىفدب رب

 انش نعش ظانلا هلءذ ةولو ق ات الابزو حال ث.حلوالا فدولا هحو ىلع ةفوقومنو»> لل فقولا لام

 كلمىلاهدوع مدعو ةمامقلا مونهلاةيدجمملا ءاقب 2 نم هب تةملاوهام ىلع عرفت هنا لعاو ماكسح ا نيعم نع

 اذادوهسملا نا قوناحماوهوءالضفلا ضعنلاب يزعم ىو سل[ تالا يتاح ىف رك زامد ل فال: فقاولا

 مهتهحح ن ملمطعت الذامهررقملا مهمولعم_#* اظولاورئاعشلا ب رابرأ قس هيرثاعشلا ةماقانكتلو نرخ

 ةبلط 0 : رد ةلريضحاذا سردملان اديفب مهتهج ن نم لبطعت الذا هلوقو خلا اضيوب وأ لوق لع

 دحرلازاكلذك مامالا نوكين ا ىتبذب لب سرد ةسولمتالر تلف تراست اضرأ مولعما قدك
 هلوق ( لؤالا ريالا لاا ا طرتش» لهرظناو هن مأن نم

 ءاسفنلاو ضئاحاو بنحا الار ةاكلاىتحهيفر ءنادح ألكلزوسف (اقنر امرصسملا ضد لعج نأت

 ةباسلانعمانمد قامو (رض ملاذ اهلوق) 3 زلال ءءملالبت ريش تاودلا هنفاواخدب نام سدلو

 ل راك اواناوشساوتاداسل وهو (اصلاخمتلا قحدلوق ) ىبتئااضنأ دعحملا مص طارتشا د يقب
 لالا -زمو سفنلا ىل تق ةر زم تابوقعلاو داهاز لاو موصلاوةاك لاوةالصلا تادايعلاو ا



, 
١ 

 ظ

 (نيعملا خف نمىناشلاءزحلا) هام

 | ىلص هنافلح متادرفنم ةماقاو ناذاب ءاضف ىف ىلسول هءلع عرفو ةكالملاب لصحت ةعاسجلا نا ىكمسلا
 | هياعهسهنل لكؤتال هتعبذناا نمو ناحرملا ماك ف٠ ري د ىنملا فل ةةال_صلا ةدصارتمو ثذحمل ةعاجاب

 | هدلع هلوق نهدروام ثنحلا مدعهجوو نيز هش | نعانيش طقتللاىفاكن حلا ئابذ نع مالسلاوةالصلا
 ارهتشا( ارسالارهج هلوق ) ةكالملا نم فوغص هنالص ىلص ةعاجا ةميه ىلع ىلص نم مال او الصلا

 (قافتالاادصمهراص هلوق ) ىوج ةياهتلا باص مالك سنا (اسامجبوأ هلوق) ةالصلا,ناذالا

 ء ىجحت نإ سل مهلا هذه ىلع ده ملا ىف ىلصول ن ذولا نا ىرتالا ةعاجتاكدجولا اذه ىلعةالصلاءادا نال

 ِ 2 د 0 2 ىل-عو ل ا ١ يلو أ :ارعلاوأ انما لعل !فقوزلاده لغو ةقد صاب الابتع هلا نة ةسموهف ىغلااما||

 ناك اذااما (حلاهعمب هلهلوق) ىاكلا نعىوج نمسلا ن وكس ىأ (نوكسلابهلو3 ) ىوج هنع
 اةدولعأ !ىءاص)]نالف ادهم لفسلا ناك اذأام و لف-لا|بحاصل كإمولعلا ضرا نالف اد مولعلا

 | نأ ىللاعت عاما اع ناك مفافاغت ا هنذاريغب هنهوناموءانبث دحنا نم هعنعن اهل ناكى تح لفسلا ىف

 أ هصاصتخا ةفاضالاةدئافف هلءاشالا لكنا مولعمو هقدحاسملان اوىلاعت لاقاصلاخ نوك,ن ادحمسملا

 زاحدجسملا ملاصلولعل وأ ادرسلا ناكولانلق مث نمو هاوس نه لك قح عاطقن ابو هو ىلاعتو هزاع هب
 نمهنالرضب الدعم ملا وف ماماللاّدب ىنول ف قاولا نا فر ع هنو فلا ىنا ذكحدحال هبف كل مالذا
 هلناكف هيئاوح طءعمكلمنالفاد هم ورادطسوُدخَت|اذاام اوهر دسم مام لق ناك مح حلاصملا
 | ىلب زل حرص هيو ادعم ناكبق قد رطلا طرشول هنا ىضتق, اًذهو هغنل قد رطل قباهنالوعئملا ق>
 هنال قب رطلاىل اهبانلزسب ناو ادع سراصاد هم وراد طسودختا اذا هنادو ف سون ىلأ نعو هريغو
 هنكعأل هنارامتعابركةريغنهةراحالا ف لدن [كلخ دن قد رطلابالا د دمالواد_عسم هنوكي ىذراسل
 كلذ ل عجا شط هتدجو|م ىلع مامحلا نبا نعةملالمنرمشلا ىىذلاو ىليز ب رطلابالا عافتنالا
 ةعفشلا نكن م ناضضاق ىواتف ىف لاقناخلا طسو دوه ىلا ذذتاواام قب - و ةفمت> ىلأ نعةياود
 راص تح ولعفذ ةعاجانةالصلاو نذأتلاىسانلان ذاو ناحل ابحاص هزرف اد دمه همف نال لجر
 محل ةعفشلادلاق ةرخابنم ع ماير دراص ىتح ل>ر نم ناخلاىفةرخت لكناخلا بحاص عار ماددعسم

 دوه اهعص ىضتقب اذ ف ةيلالم :رشلا ف لاق ىسهتنا اك ولمم قد رطلاناكدقو ناخلا قبب رط مك رمد

 نال ةيقر المال ق ارطتساكلمىأ اننعشل اقاكولمم قد رطلان اكدوو ناعضاق لودولا ناخنا ل اد

 ىعافةو ناكولذاكلمىأ (نكسمهرهاظ ىلعو هلوق) ىبتن اةيفقولا قددهمملا تعبت قد رطلا ةمقر
 ىليز هسكحعز حلو ريأتيوهو لس |لفسالا نال (دصووقهلوق) قافتالابزاسسعسملا حلاصم
 سكملا فالذي نكسم هقوف ناك اذا ظعت لو مظعم ددعبملا نال (اذهسكع ىلعد-* نءو هلوق)
 هلئمدم نعىورو نكامالا قدض ىأر ودادغب م دق نيح ( نمهجولا فز وج هنأ فسوب ىنأ نو هلوق)
 | ريقفلاو ىنغلا نس ءاسشالا هذه ىن حافتنالا ف قرفالو (حلا هياقس ىند ندو هلوق) ىجأبز ىرلا مدق ننح

 ريقفلاك املا احاتحم ناكف :داعءاشالا هذه ىهعتسال ىنغلانالءا ارقفلا اهب صتخ ثمح ِهلغل فال

 برقل طاير ىلع ةبادققو (عورف) اهعضوءابلا تقي (ةريقفوا هلود) رهنءارقفلااهب صتحخا
 أ هريغل نوكب لهءريقمىف هسفما رفح ل> .ر هيلا تاطابرلا ب رقاىقطا رئاهناو هنعسانلا ىنغتساو طابرأا
 : ناكملاف نكمل ناو هرفح ىذلا شحوتال نا بحسملاو ةسعسو :رمقملا ىف ناك ن ااولاق هتيم همعربق» نا
 أطأن راق لزنو أد حملا ىف ىلصماطسن لس ركو شو هرفح ةعق نوب وهدم نفدي ناهريغأ ناك هعسأ

 ْ اهولع<نااو دارأ نكرشلب تناكح ةريقم 5 لوالا شحوتال ةعس ناك-1اق ناك نافرش ءاغ

 ناكمالسلاوةالصلا هيلعو د وهدم عضوم نافمه ا [تيردنان اال مساقلاونأ لاق نياسللةريسقم 0
 رذسالا حاب الرقعجو أ لاق هنف ددسعب تيا جارناودارأ اد صسمتدسعأو تدينف نيكرشلا يقم

 ناح
 يحس ريس سل



 هازال (نكحبيمال:م ىلع)

 ركل وك دام فلا انه شنط هرك ذامو ىوجلا لاق هملع معلا لعج ثمح فول ةزاحا بان نم

 ةراقسلا ن نهى أس اماهوك دارأ او ىبعاهوحتو ةريقملاو ناخناو دحصمملا ماكح | ناب ىف +(لصف)ء|

 مامالا فهذه ىلع ةغلاخملا نا (ناةغلاتع هلوق) هكا لعجو طابرلاو |

 امرتش. ال ثيحددهسملا الخ ةيراعلاكء د: ءزوحيهنال ىاح هم كح اذاالا هكلم ن ءج رخال فقولا نا | ٌ

 ددعس لا ىف هفالخم | ةلطم ف تولا ةحص ن 7 عنمالعومشلا نالوقب هنا فسوب نأ بهذم ىللعو م هل ْ

 ل ل راك الا ولم لان ودب فدولا ع مال لوقي هناد# بهذم ىلغو هرعقملاو |

 هناالّرراسعلا ةلزنم لزنمهنا ىأ ةرراسعلاكزوك فقولا ل مدا ارمانأ - ءاو ماستلادوجو |
 1 كر | مك تدعقتلل ةوتشااواه رك ملرمغلا كلذ نال هلس اذا اذكور هاظن» ريغملا هلسلاذاامأ ةقيقح ةيراع
 00 1 0 (منا محلا طارتش او هلوق) ىوج هسفنب دعم قمس نأ هيف ( هيلع قيسأم ماكحال هلوق) لكلا

 0 .. نه ١ قامرهظ هنو أب لفل طادنن « فقولل اغلا نع دص-لاراصف فسو: أد نع عاملا ف هزاو>-ن د

 . جب 1 را 000 لمالامو ةودقل |لةامقاةلطم عوبشلا عمدا فقو جدالف ىوجروصقلا نم حراشلاةراسع

 ا 2 و ىاكلوالارامتءابز جم هنا لاقي نا ممن الو دهم لام ىأ (ادمهمىنب نمهلوقر عاجالا.ةريقلاك
 هضبة جورب ىلا ىذغيردقعلا نادت الا قا اضفم زبسفلا وكن ألوالازاج اطرث نالا رجس نا ةوقأ

 ىلع ناكف ةىدصمملا ىلا ىذقي ال ءانبلاوةي رخل |
 هضرأل هخن ملاقي ناىلوالا ن اكو فاضم فذح

 هلي كرو( ةاموس

 20 م كلاغلاذ | ىل اغلار ام عاب (ىلاعت هللهلوق) ذل عل اناا يا ها اسلا لابس

 هني 2 م ل ل رك ذهناوأ هنلالا تنسال نأد حملا |

 3 مج ...٠٠ || نأىل ةراشااهناكمارتجاح ىضقتال هالوك لاه اطقلا صحخو ةنحلا ىف اندر هل هللا في ةاطق صفكولو |
 + تس( و [قنو ر# || صعفتو عطق باب نمهنع صفدقو ئثلا نعل صحقلاو ره اطبولو ريذةتلان ع ناصيديصدلا
 5 25007 ”4(ىلر || بهذملا نزو صعقملا كا ذكومصمف" اهتالتاطقلا ْمعروفصعلا نزوب صوغالاو نع صختفاو

 الب اح / 5 سل نوت لذ دعا رراسلا وسم يماتحا (هيار دا ءانئُشَو اطق صوقم هس دأ لاقي |

 0000 0 م قش هنا مح رلا بهم ىل-ءهيايدصسم (عرف) ثروبأل تمول ىت>ادصضسم نوكي مهضعب لاقدصممملا

 6 7 تاعي رخو ررض كلذؤو نكحر :ملاذا 0 ههيان ىلع هلظذختي نأ مةالفرسطملا ن هزلوخرلا ساسنلا ىلعأ

 0 4و كنرك ىفكبامةلغلا نمدحوو هتانبل جيتحاو هلك د حمسملا مده (رخآ عرف ) ىتفملا ينم نع انخيش ق» رطلا هال
 2 5 دي كار 4 لم ةمرملا نال ىب :ال فاست لامدصصممل| اذ هةمرع لع لاق ناك ةمرملاو سن فنتاولا نا لاحتاوهئانسلا

 5000 ل
 ب 0 ل /و ىوتفلاو انش لاق» ائملاربغىب موف اذه همشا : امو هققس ىف لدخدت عاذجاو هناط. -ريزأتو 4ع طس نير

 0 , ف لوي نانهلوق) فامنلا مالك دياكححدعبءاواتف ف نانا هلال اكل ءانيلازو<منا ىلع أ

 0 0 6 مامهلانب لكلا لامهملاو ىقكيالاةلطمةالصلاب نذدالان ا ءاضتقم (ادبا ةعامج هسفاولصسانلل
 ب 3

 عم هير.“ ”لاورر || سانلانم(دحاوهبق ىلصاذاق هلوق) ربنلا عمجار ىلوأ ناكل هقالطا ىلعنتملا قباولف كلذكسلو
 م ا 1 ل ا الاوزيملا مث ظل , دحاولا قاطمو نم اهب يرش ىنعأ

 . هديب 0 دع ال هن . اورأا ارهاظوهد_حاورءافتك الأ نمفئصملاهماع ىرح|مو هسفن ن مءاضناق نوكمالذا
 وهاذهو ا مودادصممن وكب تيا بدلا ماقم تعف اهم ةدالصلان اتفرعذاو
 رهن ىدخرملاهراّتخاوال ل.قو فاعسالا فاكمسشانو أ ىضاقلا ىلا هلسول اذكومريغو حراشلا ىف ركع هالاأ

 قاكىلو ناكل هك «لاز هلوق فذحو هزرفب ىلءافطعدحاو همف ىلصولاقول (هكلاملاز هلوق
 هالصلا طرتشت هلود) هزرفب ىرح هنع هج مل ملهلمق هلوقب هنع ءانتغتسالا ةيولوالا هحوو رهنلا

 هاسشالا لاق ىمنالا مأ ىنلاوأ انج سانلا ن نمدحاو ماولامرعف ةدعاسجلاىفقلطا ريعتلاوهو ( ةعامج أ

 اني اهم نم ناسرلا ماك بحاصن ع ىطو..الادرك ذ نما, ةعاجا دات عن |متمو ن احلا ماكحا ىنرئاطنلاو |
 م 0 نامك كرذالصا :مالسلا هيلع مايا ف هيفو نحنا ةصق فدوعسمنبان ءدجاثدد<الدتسم |

2 

 هركذامكلذرماثو ىصو هفلخ ههفصف ل انانتالص ىفانمؤت ناسف زاهقالوسإ ا 2و : ناجلانمىأ |

 2ع
2 



 / فر 2

 0 .. ةناوإ

 و

 (نيعملا 5 نمىفائلاءزحلا) هزذ+

 | لوالاة ناخروهظوهو كلذل بجومسسالب رخل وتم بصنىذاسقلا كاعال:اضقلا نمهريغ ةهج
 ١ مشلا اذكو ىبّتناة نقلا ام ىل_ءامذةمنيلوصفلا عماج ام نكملف هلقندع لاق ىبتن ارخ انوثوا
 مهل ززع ناو ةنامحالب هلزع هم مد_عىف قاطاندل اريخ

 1 بوص:هناكو لام هقالطارعف ناطلسلا انالو

 |ىوهملا ديسالءا شالا ةيئاح ىناكطاقسالاب طقسال ثرالاك طورشاا قاقدتسالا (252) ىذاقلا
 ةاحةدم معن هنا نمءايشالا فا ملافالخ هن عطقلا بام اذ _هوالثاق ناذطضاق ىواتفىلااب زعم
 [نالف هفته هنا عدرا هل طورشملارق حلا ةفلكملا رحنا ترقا لصف نمرب و::لاق لاق اذهو طقدملا

 | تاداودلا تان م ناذضاقرك ذو ىستنا اذه ىلعرطنلاهل اور كاذكو مصد.ال هريغل هلهجولو خص هنود
 تاطداف قولا ف ىدتسملالاقولو تلطد ىتعفش تلطر !لاقاذاف ةعفشلا ى- فلاذفقولا ف ق< انا

 |١ ناطور شملاريغلا قاقمتسالل لماشهقالطاءاذهو اصالم ىبتنا ءالذد_عيذخأبو بلاط ناك ناكقح
 تاق نافربر قتلا هل طورشملارظانلاو ىضاسقلاك كلذ ةرالو هل نمربرقتلا.فةولا ىف قاقفسالا هلال
 | قاقمتسالا نثر نمتانامهتس قرفلاتلقءريبغو طورشملان د قاقكسالا ف قرفالاذه لعف
 | هطةسأ اذا طو ريثملاربغلا فالك ننعم صخشل ىذا ا ىدب نس ولو اقلطم طامقسالاب طقس الطو رشملا
 | ضوعلاب غرافلا ىلع عوجرااهل غورفللو هل غورفملاريغرب رقة ىضاقللو طقس هناف ىضاقلا ىدي نمد
 ١١ صاخب افرءلارادتعا لوقلا ىلعواهو2و فئاظولا نع ضايتءالاد مص مدعل ىذاقلاهر رق ناو

 || ماودل طرتشي هنأن مهحرمصتله ل. تحو لزعن | نجوارظانلا لزعاذا( ليكت) م-مضعد ىتذ اهبو عجرمال
 هرظانل ىه له ف قولا ف فرصتلا ةيالو نعت امس (همسذت) رمل اةلاكو ىفاك اهئاد بال طرتشم ام ةلاك ولا
 ٍ ةناخاهنلا مذ ناهنا هيأ ءاتفا نءالقنرملانع ردلا قاع تحأت ىسح !نودال القتساىل الا

 أ باط نازو< ةسسحرظان ىذاقلاة لون نار عملا رك ذو بتنا نس>وهو لاق كلذ هلذالاو لق مل
 || فلاذع طرشش هنال( عزتي ال نا طرمث ناو هاوق )ءانع <« ىسهتنا هتناما نم فئاظولا بابرااكشوا كلذ ىلصالا
 ملص! نمفقاولا تدب نمد جوملا ذا الا بناحالا نمرظاسنلا ل_عحال (هم١ لطف حرشلا كح

 لعج ن اف فةاولاتند نم ملصن نهدوجو عم ناحالا نم ميقلا ل هج ىذاسقلل لال ىنعر وبن كلذل
 هرك ذاذكد حاىلاصودلو ىلوتملاتاماذاىذاسقلاىلا بصنلاة بالو نادانئاطع حرصت مالا عم نص
 نمىلوأ فقاو ا ىصواذكو ىذاقالالهملابصنلا ةيالوف ناكن افامح فقاولا نك. ن ا اًذهواندعش

 رخآ يف بصن ىف ىأرلاف حف ةاولاو ىلو لا تاماذا ىرغصلا رك ذامسنو ةيدامعلا قاكاضدأ ىضاقلا

 دحاىلاىدوا نك. ل نافىذاقلا نمىلوا هدصوفاتمم فقاولاناكن اف ىذاسقلا كا ال فقاولاىلا
 نالحر ىوتسافد شرالاةدشراللرظنلا لعجولواض اانزش طخعاذك ىذاسقلل كلذ ىف ىارلاق

 بحاص ىزغلا ل قنامبندب مولعملا نم فقاولا هنبعام نوكيورطنلا ناقتس له ةيدشرالاىف
 |نافهمواعموق ناكحرت شوا مهناة هس امهنا مورلا ىتفمدوعسلا ىلا نع ىتفم انيمى ربونتلا
 | انسابوتسا اذااعفرهاظ كارتشالا نمركذامنأب انش همقعتو ددعتلاودحاولا ءظتنت لضنالاة مص
 || نءروتلا قهل_ةمو فاصخملا نع لئاسولا عفنا ىناكرن الا ىلءجب رب هنافاتسريك ا اههدحا ناكولف
 قهرا ناكرتشم وأةروك دلانج ربارك ةامهدحا ناكو نسلاودشر ا ان وتسا اذا لهوها فاعسالا
 عحاماع طرمشلابهل ضد وفتلا ناك نا هتدصو هتامح هما ةمءريغةماقاداراو ط رشلاب رظنلا قحتساولام

 ص هرم ناو مصناال هتدعص ىف ضوف نافالاو لزعلاو ضد, وتلا هل لعج فق اولا ناك ذاالا هلزعكالعالو

 |نيعمرظان نع تلشسو ءاشالافلافعاصبالاكوريخلا ضد وغتلاو لزعلاءلنوكينأ ىنبذيو جص وم
 منف همعح ىف ضوف نا تءج افا الل للقتنب تاممث» ,ريغلر ظ:ل|ضوفاذالهف مادلل دعب نم مث ُط رشا

 | اه ىلوتملالوق لمقب (هببذتا) هس ثوري ونت هماقمهمامةلاق ابدل ضوفملا ماد امال هتوم ضرع ىف ناو
 || فاعسالا ىقامدفلاخ و ةينقللابزعمعءاضقلا اكن مداسشالا ىق هوك ذ ىصولاكنيءالد فرمصل | نم معدي
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 3 (نكخ ءالئمىلع)

 زنب نئاخمان ا نمنتملاف ىنأسام ىلوالا هاشالا ناكل ئاس» هعانت اب فقاولا طرسث مهوق نم
 سانلاو ةئس نمرثك أهفةو رؤي ال نا طرمشول ةيناسثلا هدب نم فقولا عزنالتا فقاولا مم ناو
 طرشةنلاثلارظانلا نود ةفلاخلا ىذا قللفءارقفلل عفن ةدايزلا ف ناكو انس هرايغتساىف نو.غراال ْ

 لك اذكر ههسم ىف لأس نم ىلعةلغلا لضافب قّدِصَِ نا طرمش ةعبارلا لطاب نيبعتلاف» ريق ىلعأ رش نأ
 ةسماخلا لأس ال نه ىلعواده.لا ب رامخو أدصملا كلذ ريغلثاس ىلع قّدصتلا مهةلافهطرمش عاربل موب
 ىضاقلانمةدايزلاز وت ةسوالادقنلا نم ةمهقلا عفر مةالذ مون لك !:بعما وا اريجخ نيقضسأل طرش

 لادءتسالا ىضاقللف لادبتسالا مدع طرسش ةعباسلا| قتاملاع ناكو ه.فكمال ناكنامامالا مولعم ىلع

 يذاقلاإلا هكلعال طرشلا نو دياذكو هكلعال ىضاسةلاريغن ا ىلارعسُس ىذا ةالف هلوق وطصأ ناكاذا
 فسوب ىنأ لوةوهو عافتنالا نع فةولا حيورح طارت مدعىلاربثب ملصأ ناك ذا هلوقو روذتلا ناك
 دما طن تءأرم هطورمث ىف لو الاكل دءلاراصلا ذيتسالا دجو اذار هانم ةاك د لاهالخ هءاعلمملاو
 له هلاممتسارذعتو لطعت اذا فقولا نع ىناول | لثس ه«صنامةربعتذالابزءمىرب وسلا طخ نع القت
 حاشملا ن موال لاق هنمرب_وهام هنغب ذوي نمأو ىلا عت ناف لبق من لاقءريغ ىرتشل هع ىلو لإ

 نع قساملاق.نا قدها ىبعرلاةْمالا سعد ىوتفاذكهو لطعتب لوألطعت هع يزول نمأأ
 ةهاركن م هنع هللا ىذر ةفينح ىنأ لوق ىلع نم لطاينيدعتلاندربق ىلعأر قد ناطيرعشاذا هنا نم هاهشالا
 ةشاح ينامملا نيمعتلا مزامف دهم لوق ىوتفال اراتخماو ميمجلاو نييعتلا لطااذ واف رو.قلا ىلعةءارقلا

 روسو هصن امرك ذ ىنكسلاو ةم د ان ةمسولا تاي لممقاباصولات اكن مردلا قو هريغو رجالا زعم ءايسثالا
 قمئسال هضرشاس موافق سردتللو نآرقلاةءارقل ف قاولا هنمع ىذلا ناك م| نيعتي هارئاص.ل ار بونت ىف

 ءايحا نمهضرغ توفب فقاولا هنمع ىذلا ناكملاريغىف ةرمثاملاب ةموظأملا حست وهل طورشملا
 نعيوجءاضقلا فال زوىئاقلادوجو عمفتاطولا ىفاشاءلاربرقت (ةقث) ملا هعقبلا كلت
 اسف كتررق ناله هفظو ترغش نا هلو ةكحح ىنلعملاو زحنم انو ريد_ةتلا ةصيقرفالو ىزغلا

 |زو<اولاة يتج ىضاسقلاهررقاذا الاهل خورفلل ىلا تنشيال هتف.ظو نءرجآ صخهشل صخخث خرفاذاو
 (انثانوف عزتي وهلوق ) دودرم كلذ فالخ ىضتقي امم مساق شا ءركذامو هل غو رفملاريغرير قت ىضاقلل
 هدب نم هجر نا يضاقللف حرا شل! لوفر هت فقولا ىلع نومأمريغناك اذا هعزن ىضاتلا ىلعسح ىأ

 ىلاعت هلوق فاك ىلع ىنعم ماللا نا لاقب ناالاىضاقلا ىلعف وة. نارهاظلا ناكو عِش ام ىلع سدا
 هسفن لام فره: ناكوأر ا بسك سف هنرؤظوأ فقولارعأب مايقلا نعزعو عزنب اذكواهلف حأسأ ناو
 لاق ثيحءانملا ىرتشملا مده نمددال هنا ةريخذلارهاظو غوسمالب فقولل هعببةنامخحلا نموءابهكلا ىف
 راسص هنال كز عىؤاقلل مشب ءانيلا ىرتشملا مده نافل طاب م-بلا# فاعلا ممرتا قولا ضعب عابناف

 اههندي هغلازغال تلق رينلا ف اذك ةنايحوهف هنهروأ هنماثيش عابةينقلا امل قالطالارهاظااوانثاخ

 فالح ناكن او ضعبلا دنءزئاج هنا متو قابلا ميم رتل ضعبلا عسباذا اعف م رصةريخذلا ىفهركذامنال

 اذهلف صرغلا اذ هال عيبلا ناكاذااعفرهاظ هناقةمزقلا قامامأ واط هرم ىرتشملا مده ناكسفجا لا

 فاصخما ةراءعو فاصخملا نعروملا ىف اكةرامعلا نعهعانت ها ةنا خا نمو ىرتشملا مده لبق لزعلا ىدقس |
 هدب نم هجرخ أ الاو لعف ناف هترامع ىلع ىضاتلا هرمي هرمعب نا هنكك|م هتلغ نعهدب ىو هيرامع كرت ناف
 ةراعلا نع ءانتمالا نال كلذ نود همالكن الاقي دقوروصقروملاةرامع ىف فاعسالا هل هو
 ةيادخالب هلزعواو لزع الن ئاخاريغن انتا ايدبقتلا ىذتقم لاق نأ قد اريرمالا ةقباس ىعدتس

 هلزع عدن هنا نمءاسشالا امو ىذاقلاب وصنم ناكوأ اطورشمرظنلا ناك اوسا.اوتمىنالاريدال
 فلام هنأ, نيهاش عشلا موحرملا همةعت ةينقلا ىلاركعلا فهازعو ىذاقلا ب وصنم ناك ذاةنامختالب
 نموا فقاولا ةهج نم لوم فقوال ناك اذا هصنو نيإو كفل |عماح نمريخالا لدفلا ىف ه.لءصوصنال



 فقول
 دهرا“ ليز
000 

 ماين [فل
 مو

 بهدي

 ١ را ورم م ىكيف 00 لاستو تارذلوو ا 0

 ْ اريغا متو مدعب ةمصد_تتنب لوخد مدع ىل_ءةيالابهلال داو ةينثت لاردم نود عسب وورغقال

 ٍ لداماو فاك كلا ؤلاةضرالا ةءاجو تاواه»'|ةءاسجدار 1 نوكلريعذلا َه ةينش ” نال ضهان

 ىأ دوع-!اوبأ لاقو ىو اضيملاهعمتو ضرالا ةعاجو تاو امءلاةعاجودا ران الك نوداقتراسالا

 | نااودافأف الو زت نا ض هرالاو تاو اهلا كعب هلق نا ىلاعت هلوق ىفامكح نيضرالاو تاوام-لاةعاج
 | ىلع دو»: عحاري ع نال امرنم لكن م عملا ةدارال ةينفتلا ىلا هنء لودعلا ناو ريعضلاعجاذه ىف لصالا

 |ىذلاد..ا:لار لصالا فالةوهو ةئيرقب نوكمامتا ضءملا نود ضع. .لا ىلاهدوعو همدتتملادارفالا عمج

 ةياوراارهاظ ىندالوالادالواودالوالا ىلع ضقولا فتان: .لادالوا لوح د مدعنأ ههحوو طقاسوركذ|
 | ا مل اذااما سفن فقولاى لا ةفاضمدالوالادالواتناكاذا اف

 الوالا نمهلهللا هئدعصس نت لك الوالو ةح د نم لكدالوال ىأ.دالوال م-هنم لكدعب نم مثلاق
 لعل ادوجو عم ضرغلا ىلعل» وعتلا خص

 اهعاشلغلاتءاحامق فقولااذههلَءْن ل ل و

 فاصاملام اكن نمديفتساد قو فاصخلا ن نعرو هتئرول نو 5. كلذ قفنس ن البق تام مث 0 هل | ضءقو

 نافنيهقنلا صوصخ نممهوتبامالن مثلا ضمقو عم ..لاركذ لملد, مءالاوهام فقولا ةلغبدارملا نا
 محلا نا لبقو لامعلا ةلزنعهن 'لالهن ءةيناخراتتلا ىف لقن تاق لاسبعلاو م ها قرفلاام تلق

 لايعلا نيب ىوسا هاف سانلا طاسواىف هلم ملا عضو باكل افلؤمناالاريم كرت ناطاسالا ةرمعا
 فاطع نم ىلا“ لا ىلعو ريسفت فطع لوالا ىلع فاصخملا مالك مشحملا ىلع ل ابعلا فطعف 0 امش 42و

 لعجوأ هلوق) مرح وحر اذنكم مناو هتقفن ىف ناك نم لك فاعسالا ناك لا.علاو ماعلا ىلع صاخلا

 "الف فالح ريغ نماصأ تانئلادالو اهسفلحخرددقو

 ىنادنءاضأت 4 , هولا ف ناك! هايرتش ءاداو (هنلا نالوا

 الار لانمالا بفن ارم 9 ١لاةءناقن رب ماقتل اط ارنا

 امالاسرودأ شالا لامه ص: :امادكش طخ تأرو طعس

 هغلكت امل ةجاحالف د ئامحو طقاس مساقشلا ءركدامو مح

 ىل_ع ىندبإ هنالد دنع ف قولا دق كس :]هبالولا فق اولا طارتشان ان هةريخذلا ن نع قدسام ممأ ا

 دم نعىأ ا لوقنملا نالهلوق ىغتقمتلق ناق هقالطا ىلع دم د نع ماستلا طارتشا نان م هم هونأم

 لك د ءالب ةيلستلا وكن مدوههذام ىلعفأذي .مياشاان لوقا لأ انعم نوكي ن المحك تاق

 ايفانمةريخذلا فام نوك الف هن دع نم ةءاورلا ف التخت ا ىلع لحام ىفانتلا عفدنب لوقف ماستل |ىلءواقلطم

 نيتي اورلاىدحال ةبسنلابىناتسوقلا رك ذامللا قي نانءانركذاسع قيفوتلا ل وصح ىناتسوقلاهرك ذا
 و 0 هش .: طرشلكس ينال ءأ دنع ىرعالا ةناورا ةتاامرجذلاف ةءرك دامودجنعأ ا

 ىلعءاني ده اوال بهذملا ارهاظوهو فسوب

 هأب رملا فحص طاقسالاب اب طقس له جارخ

 امو قس ديعءمىلا اماقسالاب قوقحلان م لطم

 1 يا (خاف وبا دنعامرشلاو فول عص هلو ) جارخالاو لاخدالا طرمث نم هقح

 ام” د# ردع فقول اهسفب اهطارتش دان الوقت 1انال هلوقد هلئاسر ضءعد ىف مساق عش !|حرصهيودهمدنع

 لوقو مصنال هسفذل ةيالولا هطارتشا عم فىوولا ةمص ىل_ع عاجالاىاب زلاىوءدناركذو ةريخذلاّق

 ملستلان اعمد#لوقاذه نوك في كح اقبال جايزلا
 1 :يدبعت هنأب , مداق مشل همقعت ىعارب هطزشنال ه_-فنل هنالولا طرشاذا هدنع هلا هايس نا

 مهفلاوةلالدلا ف عراشلا ضيك تفارلا ايعثتا نممالسالا ممشوركذامعو هلز اره ةنالو هل نسل

 صوصنلاكمه ب لمملا بوجو هناضتق ال ىعارب هطرش ناهلو3 نم همروهظ اتافالعميرعلا توجو قال

 مياسقلا طرغشم الاد نا هإ_صختام نا ةسهقلاق ترم

 ا ا ل لاو ركذامن العب هنموةياهتالداز زءوهسفنلهءالولا

 نكم هبال ىفانسالا ذه لوهتنانال دن ءطرمش

 فقاولا طرتشلا ذااعد.ةموه لياقلطم

 مدعاضتأ اروطو الاقبال هلوق نم مل لا



 نإ 5 (نيكحح مالنم ىلع)

 ناكمالسلاو ةالصلااهيلع هنا ىورام فسوب ىنالو ةذفنملا ةةدصلاكالطاب ناكف كلذ عنعاهضعن وأ هللا
 اثرشوأ لكلا طرمث اذا فالخلا اذه ىلعو هزاوج ىلع كلذ ل دف طرمشلابالا كلذ لكالو هفقو نم لكأت
 ةعص يجرت ىتكلا ةماع ىذلاو ىتحلاو ةبادسملا ف هحراملاعمت ىتمعدالو |اتآهماوأ هبردملهن#
 هنافهدمسعوأ هثامال ةلغلا لعجولا ذكو نيهاش مشاقاغتا ءدالو تاه هاوأ هنرب دااهضعوأ ةلغلا مارت

 قرفال( مما ضعبلا طرشاذا جف فالخلاو هلوق) فاعسالا م ذىوتفلا هيلعو فسو ىنأدنعزوح

 ره ءارقغالن وكب كل زدعب لضنامو ىنويد هذم ىذقت نا ىلع هلوقك الوا عن رلاو فصنلاكأن.<ههنوكن يد

 تمادام هتحوز) كلذطرتش ااذاامهدالواتاهماو هيرب دكمرعغلاهضءبوأ هلغلا طارتشا عورف نم نا لعامث

 فقو ةنازخما نعرردلا فامتاذ ادوعلا ىلع صني نا الا تققلط ناودوعن الواهقح لطد تحوزتف ايزع
 نءدهبفو اظذهاف هلذداعوأ هنا طرسش نا الا هأ ئثالف هن لختش ا متوهضعن ءلرتف معلا ملعت نم نالف ى؟ لع

 امرشا ذاام الع مها ةكا متسمول ىضاملا الى الا ةلغ هل نمنس ىذم د٠١ تنملادلو لومخ دب ىدق ةينادهولا
 0 هنن نء قيتعت ام دلو دلووأ هدلو ىلا هسصن ىلةدنام_ملع فوقوملا نهتام نم نأ فقاولا

 امن تتسثاةقحعمسملان ا ما سفنا تنملا باصن لغتسن ترتساواهم_د فقاولا تطىهو ةرظانلا
 ىقةُئاق ىذا الغ تناكءاوس لق: ملاك ةزظانلاهب مزلتو اضر | ىضاملا قدقتسن |هئاف ةمعرشلا ةندملاب
 ل دلو انهامو اهلصا تام ني> نم واولاط هرب تراثاهق اقعصساةقمتسملا نال هكسحلبتسموأ ةرظاتلادب
 0 2 5 هلقنام لا هىتفا او هام ىل_عفقاولا دلو ىلع ف قولا ىن قتسمريغ قاةضسالابهل ىضقي نا لق تالا
 ١ هل 1 ىلاافاض هدالوالاوادلولا ناك اذاام هلم تنب ادلو لود ف فالخل انا معاو هيريخلا ىواتفلا نع انه
 0 م / || ىلا ةفاضالا تدجو اذااما عجناو درفملانيب هيف قرف الذاهدالو اوأ هدلو ىلءفقواذااك فقاولاربعح
 هر كلذحاضر |تمر زاودن ح تانيلادالوا لود ىف فالخ الف وذو مهدالو | ىلع مث هلو ةكدالوال اربع

 ةقي.ر .ك0/ || نارهو هنعباحاو ىوجلا ةمالعلل عقر لا ؤس ماقملا ذه ورك ذ بسانبا هودي ريخلا ىواتقلا كملعف
 -”*4/يين , أ اناناواروك د دالوالا نمل هللا هثدصس نم ىلعو نسح هقوتعمة جو زةحدخت هتذب | ىلعافقوأشن الجر
 اهدالوال صد دعبروكلملا فقاولا طرتش لو اهدالوادالو اوهدالو المبنم لكدعد نه مث مومن ةيوسلاب

 الوا ف قولا ف لخ دئاشب تفاخو ةحدخ تتاماذا ل هذدالو أهل ث د< لو فهاولا تافاثشابترذلالو
 مرش ك- اهب تو هدعبالا ف'ولا فل خ ديالو اف قا رلاءاقتعد-|تنب امنوكلو كلذ ىف طرعشلا مدعل
 ّىل عدن اعمر مريعذ نالودالوال مرنم لكدعب نم مث هلوق ىف هح دن تذب للعمال هصناع باحاف فقاولا
 نمو ةحيدخت دعب نم ىا | هرم لك دعت نم ملال او دداراراو فةاوال هللا مهثدحي-نيذلادالوالا
 ىفاك ةينئتلاريعط قب هناف عجودرفمدعن ريعذ متو اذااهف ةدعاقلاو هاكدالوالا نم هل هتبأ هتددس
 اضرغنيفف اوللن اكل ذريؤرو امهانةدهفاقتراةناكض رالا او تاوه#لا نااورفك نيذلاربمواىلاعت هلوق
 دالواةمسنو مهئانآىلا نوسن ائاومرملا نو.سنبالم ملال مهفاقواىف تانملادالوا لودتد مدع اتيت
 نولحخ د يالت انماادالوا ناك مث نمواسملةيصوصخ سو هيلع هللا ىل_ص ىنلا ىلا ابنء هللا ىذر ةمطاف
 ةددخدعل فتولاف ذو هاو راارهاظ ىف نوطب رمدع 15 ذواودالوالا دالوا ودالوالا ىلع فقولاىف

 اهب |تومدعب هاقتعلادالواىف لت ديءاقتعلا نم تذملاوأ ناكث دح نك-لاوتفب نورءاسقتعلاىلا لقط
 نوعفتنب مهناندي وسلاب هلوق دن. اهل وشن الذا كد امدلاهج .رك ذام ىلع مزاد هنابانخشهمقعتو ىبهتثا
 هلوق قرعذلان وكف عافتنالا يشم موعفو قاقحمسالا ىف مهلا متاواسمىفصناخه نا عما اشامد
 مهنمريع“ عو>ر رصقو ثنؤاا ىلء رو ذملا بلدو فو رعملاو هام ىلعاضيب !املعا دئاع مسوتم لكدعب نهم
 عجارمهض نوك ممرات فا هلا ىذا*اهةفلاو ةاحملا دنع فو رعمريهعم ىذلادرفملا نو د عمجنا ىلع
 فقي لجرلا بان فو هدإو داو دلو ىلع ةفوةوم هضرا لع لجرلا بان ىفءرك ذ عج او درفملا ىلع ادئاع
 ىل_عىدعب نمو ىم-غن ىلع لاقو أ همالكءانثا ىف لاق ثدح نيك اسملا ىلع هده: نمو هسفن ىلع ضرالا

 3 لم اصلا



 (نيعملا هتف نميفاثلاءزحلا) ها

 هلود حرش قةلكسملا
 ررقثت اف ىنكسلاورحالا ىوس مع هلاك ةهياعراد تفقو نمو

 نالكلذ امس ناك« ىنكسلا ادارأف هيدلو ىل-ءالزنمفقو ىداخلاو سنمتلا نم تمبلا ةلئسملاقف
 كسلا دارأ نافاوتالغهملا عف دور: لجرلهرادتةل +: ةيصولا ف ةيريهطلا فو بتنا ل
 ىودفلاهملعو كلذدل سلديعسنب ركموبأو مساةلاوبأ لاتو كلذ هل نذاحالار»ب ؟. وألاق هس

 فالتد | همف لن ل هنالىلوأ لإ اذه ىل_ءفقولا ف قوت وى 1( وك انه جة قولا تح أ ةيصولاو ناكر

 لعل ىهاملا ةيصولا ن ان قرفلارهظ.ف هةفل ا ةهجن مامأ لس*ةياو رلا تحن كا هو ىبتنا حاشملا

 ىنكسلابواةلغلاب عافتنالا نوك نمو
 مده و اهرمعد الام 0 ارو و هانم ز امو لوالا فقول ف فالقلا ىرح نأ ينسف
 اهرساؤر وأ ةرامعلابهمزلي : ىضاةلا نال ضرنءال ٌةمَّدةمةرامعلا ناقل | ىلعد_ة[انسعق اذاام فال

 ىلع قاسبلاو زالف هقيتع ىلعابنماتبفقو تو اريفةريبكراد (ةقث) ققحلا ذل ةنهثلانءان ءانخُش
 ادعم اكالا فتحا ىناث ا|!قتلاب هصخ ٠ نم ىلدب لهعا ةدعل اىلا دولا 1 0

 لهجات هل ىدوملاو ل اعءار ةقاز لاه ل جز صراد ماا و ركل يعدل فور ؟ذمفال-ن

 اصدذثنا ىهريقفلا|رمع لثس د'داح ب اوحملعي ه-:مو رد مذ محالاو اوفلتدخا | اسم

 أذ اعف ةواذاام فال- >2 ىدواادوصقم توف ىن :كسلامو

 نم نهج نه ىل طءتامنابتيجأف هئاقتعن هلدالا و ىهةحو ز هلو هلاعو هناقدع ىلع ةفولع د صرأ
 | دامت فقالا سرع( -بشت) مالا ىلءلايعلا نماهنتوك ةهجوءاقتعلا نم ان وك ةهج
 ولوافقو نوك فول هن أكذو هلام نموا فقول اهل -غن مسرغناااببصنو ءانب ىنوأ ار اراد :أ

 نوكله فسرت الهنالدحلا نو عهسأ| ىف سرغولو هلاك طهنوكم هلام ع سلات

 ىنابلا ناك اذاام كح فقولا بار ددواشالا قركذو ثااثلا لصفلا نم فاعسالا ىنهرك ذاممااكلم
 نوكيالو هلام نال هيف نالذرا معلا لع منتملارصالف (خادأرو هاوق) عج ارياف هريغو أ ىلوت ااوه

 اذكو ىابز كلامالو رظانريغهنال ىنكسلا هل نهةراحا م منالو كشلا ناكل هقح نالطب ضر هعانتما

 ىوعدلاالو ةراحالا كالتال قالا لصفلا نمهحرعشو ريونتلا فو رهثلا فا ذكار انانناك اذاالاءاوعد
 ىضذاقال سلو ةيدامملا ىلاهازعو ىوةهلاد !ءام لعن يعم لجر ىلع فقول اولو ضاق ن ذاوأ ة. اوتنالا

 قو هن وصةموأو همصودوجو عم متملا لام فرسصتلا هل سدا هنا كرظنلا# انام ع عمةراحالاهيالو

 هاضةةموردعلا ىف لاق ها كلم ىهو ةعفنملا ل دي ةرحالا نال ىبكسلا بحاصل نوكتة ثا ةرامملا طملا
 ثورول (ءانملا ع عذري تمد ني كافر 20 د در نو تاير
 اذاق ةثروللةرح الا تفرصو ترباوأ ةمهقلا عفد ىأ نافذ منيح ه هلي ىضري نامل سدلو هسعزنرضاذا

 عطسلنييطثوأ ناطحلا ص.صخت ل-ثهمرملا تناك ناو ىنكسلا هل ن؛تديعأ ةعقلاردق اوفوتسا
 00 و ترا نانو :طارخت >1 نا( هبراع ىلا هضقن فرصو هلرد) ّئثب ةثرولا عج رت

 هنيعةداعا نكما نا هع نا قرهاظوهو هيادهلا ن ءرهخلا ناكل دملاف هرمصع ىلا لدي.الاقريصةمرملاىلا
 (هيلاةرامعلا ا دورا لرعلا فل اقممالا عم جدن وأ عبلادسفب لهو زوال

 هع ءايض فعل نا(هطفح هلوق) جنفلا 3 ءر م عافشنالاب لذال هن اقلم دهتااناكوأ نوما ترضحان اب

 هناىروغلا نعربنلا ف (مضااب هلوق) ىواحما نعر مةجا دنع هيرامل هنمثكسءاو هعافاخ ناف

 الف عفاذملا ف 5 مهةحاماو هنمءزس قالو نيعلا ف قدح مهل سدل هنال (ما همست الو هلوق) رع الرتكلاب

 أد ا رهانات اما هعاولا ضب |هنع مشب :اذل نا ىجشا اذكو ليز م عةحريغ مولا فرصن |

 اهضود 00 فا عراف ضاشانع (ىوتغل |« بلعوزلب اسمو فسولا

 ةامارتع شال ةازاب برقتلاناهيجوو دج وذ سان ىعزوتالو حاش اي يصيسوروخطوالا
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 هأإ ) نيكسمالنم ىلع)

 همه صن م- مدح او لك عر زل هيابرأ نيب ف قاولا م٠ 3و فاع_سالا نعر بل ىف كلذك سلو ابماع

 ىأ ناو زاح م-.ندب اعف كلذ فقولا لها لءفولو مهاضر ىلع فون هناكرش نودهل عورزملا: وكمأو

 اهلع برغر ىلا ةمقلا ىنزاعاجا مسقبال هلوق نمدارملانوكد نا نكعو ىس,تاهلاطن كلذ دعب مسوعم

 ناكردممادمُّدَق ال فانمهلاطب |كلذد هب مهتمىنأ ناو فاعسالا لوق لاقءال ضةنلازاوج مدع
 ةعسقلا تل طدنع 18 |هملاالاون اقع س اهلا مسغ مزالد_ةعانل سدل لاق ثدح جارسلا نع ةكرشلا

 تن.ءتاذا لوقنانال ٌةفترلامةم-قلاروصت مدع دنع زمسفتالاهأب رعش ةعمقلا لطب اهذمق دسنقتذا
 فةةولار اد ىنكس كرتشملا ناكا ذاك ةعقلار وصن مدع! نبكي رشلا نم لك ع افتنالاق, رط ةأراهلا
 فةوترال ضرالاةءارزيءاكرشلاعافتنا نافانهام فالي رن الا عنتما اذاامهد>أ لطب مقال

 درضلا للعاهب فوقوملا قءدامردقب ةرامجلا نم قدها و (ماهتلغنمأدسب دهلوق) ربدتف ةأراهملا لع
 ما اولا هلعف نك لن نا طمحلا ىلعةراو صا لا عنم ىضتقيو :رام_علابدببقتل اواملع فقووىتلا
 أ أطد رمرادلا قاو ر ل« اذااكرجأتملاعنص»بارخا نكس ملاذا قولا لامه ةرامعلا نوكتاسا
 || مهرد هلة مرحأو قثادو مهردنةرامدللاربج ارجأتتس اوممقلا نا اوقفتاو نهد! هناق هسس برد باودلل
 || فاذعامالاةرامعلا نماهلع فوقوملاةاهلا عطقتو فقوالالهإ تءقو ةراحالا نال دقن أم عممج نجني

 رظانلااما مل طور ملا نو طعبف ةسردملا سردموالملاو داقولاو نذؤاو بط او مامالاك ر رض هعطقب

 لهركذاممدقت نا قب مهلعوح أر دقب ةرامعلا نمزاولعاذان وقت امناف بتاككسلاو ىناحلاو داشلاو
 عطق اموروملاةعجارع لع الكهيف قيضلادنعءاوتسالا فق اولا ط 0 ملاذااعدةموا هقالطا ىلعوه

 هعفد اع ن تدق سملا ىلع عجربالن ا تشو نءذربمعتلل ةجاحلا عمنيةتسلل فر مولواسأر طقس ةرامعلل

 > | عوجرلا هللاقور وتلا ىف هفااخور ديلا ىفاذك حربتم هنأو هسفنلام عقد هناني.:نامذلاب هنال مهمل
 اواو اقلطم عوحرلا هل ناد .ةرماشالاة شاحىىربدلا مالك رص لوقأو ىهتناكا هاذ اامالاعاق مادام
 دادرتسالادارأ عم هاردوريغل عفداذان اال نا هاصمعام تاطقتلملا نعل هنن ادعي هنال كالفادع

 1 يد برس ىلعءا ذب ىدأ ناو عمجر لطاب ط :ىلعءاشب هملا ىدأ نا ق-ريغب ناك هملا عفدلا نانعبتل

 : ىرتن عوج رلا لذ عضتن هيف بدسلا سدلةرامعلل جايت> الا عم هعفدن | بررالفلاقو ىبتناعجرممل

 | هوفردو هعب رت اولا كيةراطت ض,قف ةئيعم ت اه> ىلا فةو ةلوابأب ىذق ضاق ن ءتلمس (ةق)

 |١ ناشلا ض ةنف هّم رز عماص مم كل ارش ف ةاولان ا ىضتقع كه | اذه هس مدعر واظ مث هفضاو طر بسح
 نونعض»الم مات مح أف ةضايملاَ:ٌّد لاف هوضتقاعراطتلا ىلععوجرلا صختلا| ف لهذ ل قالا ك>
 1 عرش سدل ىضاقلارماىأ هنانيمت مت هلعفذ ئث لعفي ىلوتملا ىذاقلارحأ ة.نةلا نعر ملا اسما قيخأ
 | عحصبسملا زتسا مضيق نالاضا أ ناعشلا مدعد مفي تاطقتاللابز عمى ريدلا نءق.ساماذكو نمضي

 فرد فةاولادصق نال(فقاو | نم طرمشالب هلوق) هتعص مد_عك] ذدسعد نيت ناو يذاقلاءاضةوهو

 | اهم جفتنم اوه هنال ( قل اد نع ىلع هلوق) ل طرش ريغ نمعادتبا تيثيف ةراعلابالا قيبالواماد َهلعلا

 | لوةرامعلاب ضربوا ىتليز ةعفتملابهل ىصوملا ىلعاهمام هتمدخت ىصوملا درعلا ةقفنكراصف غلاب مرغلاو
 اوه ناكولو تلف فلا ىفاذك ف ةاولا ة”رولاهّدرب وأ اهرمعب ناني ريم اهرح أسس نم يضاسقلا د
 | ىذلاو ردلا ىاذك ءارقفالوأ ثراوال هن درو اهلاديتسا ديفبام ةيادهلا ىراق ىواتف ىفو هرأ ل ثراولا
 ١ ىطعي فنصملا ماكو فيعضف هتئرو ىلاو افقاولا ىلادرتا من |ل.قامامأو لد: امئارحلا ىفواضترا

 |مدعلالرهاطلا ةرمالا همزار له نكسولف ىكحمسلا هل سدلهنال هءلهةراعال لالغتسالاهل نملك نا
 / اهتراج ىلع ىضاسقلا هرب نا ىتيذن ىلوتملاوهولو اهيرمعماىل اوةاااهذح أف ةرامعال عتحا اذاالا:دئافلا

 : نءر ملا قل قن ال مأ لالغتسالا ىنكسلا هل نا له متاهر معمل املو م بصن لحفل ن اورحالا نم هيلعاسم

 ٍْ ةنصشلا نبا مضوأ دقو ىنكسلا هل سدلةلغلا هل نماذكو لال غتسالا هل سل ىنكسلا هل نمناريدقلا مف

 بسم
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 | تاماذالا» هدلو ىلا تنملاتدصت در ط مل بو مد مدن ةيوسااب ةيناثلا ةهقيطظأا نه ن.دو>وملا ىلع

 ةتاوحاو هتوعالق الاو ناكنا ىلف سنو هداوأ همدصن ىل اذ ايارعنلا نيج لع فاذا" نطبلا نمدحاو

 لتىتلا ةقيطلا نمي دوجوملا سو ةر ىلع فنأتسو ةممقلا ضةنت ىوشا ةقط تضرقن اننا اذكعوا
 قرغالو فا هلا كلذ ىلع صن ةةطلا ضارقن | مدع هد لمالطرتشدفط ثاااذهيلعلا لطببو ضر 5

 هّدراههتنب قرفلا نمهاسشالا ى امو واااو فطاعلا نوكمن |نمب ةققمطلا ضارقن اد ةعمقلا ضن ىف

 امال كدعلو ثفاماعلا ناك اذا|ف مقل ضقن , معن مزح هنادي رمملا ىواتتفلا تأ ارم ىمدقما

 برقال و تاو االو ةودخا هل نك لو بقعريغ نء تام نا نفق اولا لوق ىقتاقءطلاب دا ارملا نا ل- -عأو

 دارم نا.بىنقيلا نيع ن كا نىك ىلا رالات اهقمامالة اعلا قاقسالا تا ثتاّءطلا

 أن زعم ماستبال اها“ ىرخ :الا ه: !اسر اضبأىلاعت هلا هجر ىلالينر مثلا هركدو ىلال بن مشا فق اولا

 نياذلتنيدلا حالص ةماعلا اذ و راتف فواح اذكو ةيردلاهكاوفلابحاص سرف !|نءال

 امام اوان ف رك ل1 زو نااذكوزتكملا حراش سنو نيدجاذاةس ا ىدلا ارطلاد م نيد # مام ا

 0 2 فتقولا باء حرص ف اصخملا ناهديؤ» و4- ل اوهرق د داو سرفلانءا مالك ىل#نود ف فد

 انش لاق فواولا هل_عحام لعىنموهاٌءاو باسنالا ىلع اممم سدل فقولا قام“ نأب س اننا

 ٍٍس 9 مان ىف هبح رصاملةمسستل !تاقءطال لماشلاتاقمطلا ل دا للا د والو

 ىلا برقلارايتعام دع ىنعااذهو حادهعلا ناكما مدع طو رم سدا ىلع اهلج ن٠ نءريدقلا

 سل ف اذ 0 00 00 0

 0 قوت تاقطلابر رئالفت 0 ةوخخاريسغ 0 رثغن 0 نمنا فقارلا طرت

 فالخ قاقحتسااةوجابهف تءقجادقذات حرت مالا نال ةقيتعل !ااكراشن الو ههال لقتنن' قولا صح

 ىسنلابرقلابابتعت ريذع مالا ناالا ىنوتملاةقيط نماه-متءالكن اى مالا تكراش ناواسهن ال ةقدتعلا
 هاا الا فقاولاو اكلاملا (هكي رثبلطو :هلود) 4 .اع فودوما بناح رم“ عب هنا تفرعدقو

 ىقلاقاذهو كررسشلاو كلاملاند ىأ (مسقيالاقو هلو 3 ةيادشا ىرأق ن ضر داموقتر يح تفاتحان ا

 هريغو ديادحلا ىراقىتفأهبو هك رسثو فقاولان يب ةهسقلا تناك اذاامهدنعالا سسقمالو هحرمتو ربونتلا
 ىلعاسفقو ناكول لكل !نا اوعج أوج راش كلا لآقاذ دو عاج الازو تالف نيقهق لا نيب ه-ةىه# :امأو

 مومدع :بقاولا عمه ه*قن ىذا افهل هلكر اقعءفصن فةوولر حلا مسقبال ةعدقلا اودارأت بايرالا

 ردكم“ .لا ةموظ: وول لس رات نا اوشا مسةوااىداةلازرفم .فكلذ هتئرول

 ل ا 0 ىلءاراد فدو ولو

 اعضومرخ الا دح لف مهضعب نكسول هنا فرع اذهبو :أياهمايف عقيناالو مسقي نا ميةتسيال كلذ
 ارحب قيضتللاهكرئالاو لعف جوز وا ةجورالد هعم نكس نا ب>أ نال. هتءدحرحا هل سدل ه.فكر
 رخ : الا نذا نو دب ةيلغااب هلك فقولا لغشاو نيكي رمثل 2 لادحأ نأ أ نم.ايمذقام اسأل اهو فا صا نع

 اا هاف اومن كسل ا|هنكءامرخ ”ةال نكاسلاى سلا ذاا ء5 صو رةمهنال رشا اةدحرلا 0

 جراخلا بلطاذاام لعل مستأب .اهمايبفعتر ناالو رعملا ىف هلوق ناملعا متانهام فالثت ج قرد دور

 مالكى ىلوالا ناكواقافتااهزاوج نه عنامالف عنتءملاذاو ةأباهملا ىلعرمصال نك اسما عنتماو أ, اهملا
 نعلقنردلا ىفهنا ىلع مسةبال هلوقب قاعتمهنال نود اهتب و هلوق ىلع ةفنح ىأ دنع دلو ةمدقت حراشلا
 قلعت ”امز ع مالكلا مرتد قور" الااضر نود ولو, اهلا تلبي رش ةلادحال نادشام ه١

 لكس ؛ىفتا ناو ةعسقلازاوح مدع ءاضتقم (م.قيال ةعسقلا اودارأو هلوق) ةكرشلا باقر دص أيهما

 اهماع
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 ةنحلا ىذاقناكاذا لدمتملانأب ريدم :أو ودعت واذهىلا لع ىلاوم لا ضعب تد ارو رتل اىلاقأ

 رجلافو لاو معلا ىذب ةن :هلا ىذاقاورسفوريناندلاو مهاردل بولو عاض !| ىذذع تالق هن ٌةمطم هب سقخ ةلاخأ

 رب د لاف نعم 3و هاعبل ان زيكولاك انيمأ هنوكلهملع ناعضال ل ددكسملا نم 2 حاول طد هانع

 نرخ ذا ففقولا ضعت عسب اوزوج ضع أنا لعام ىو | انماض نكت الهم امْمنْْلا رطدقو عانول

 هع : رشلار ل فرلا ل. قالر 2 ثللل ا لم .ةبال ةدعلا دعب فقولا نافز وال هنا مصالاو ىتاملا هر اعلا

 ندع (ةلق) لثا ولا عف 8 :|ىقاك لاملاتدب قهيراع بءعاماواةهضعت ةراحاز والاذكوا

 عد ر قاضصو هيدح ىل .عءافذ هور دعم لكل لءجو ن دهف-م صده“ :ىسنأب : ههىاو فقاول داو فقولا

 فقاولا ف اخ ا اذاام فال مدح اوئثك امهنالرخالا فقول عد رنمهيلع فرص هناتنيفقولادحأ
 ةعحا ارع عب ئف همف ن 5ك اريردلا ف ةنرادمو امنع صو أن يروم ناصف ىنبنأب ةهحناوأ

 راسخ! دب نسوا هر أ همزاد ع نمل نهةذم هبواز ىلع ص م ”ىلوتسا( عرف )هدازىزع

 ماخ 1١»

 0 فوقوملاىأ (مدقبالو هلوق) وأ ناكل را ولوذافتلا ةىعلاردارأ (ةصلادسهلون) هب ربخلا

 مو ا ىناكنيمحاصلادنءةرئاحكللان 0 1 ةاولاو كلاملانمب 4 ةم-3 نادافأ فره ه4 قدم سم نمر

 00 4 0 نيعلا فال هللا موقح نال (هدالوأ أ ىلع فقو ناو هلوق) ةالمقب :امجراشلا مالكى ةقأسسورردلا

 3 : 4 ناد *اوس الر رس 0 5 2 093 ىقفإر ِ ملوي مع | ل | أ همزاب ”الانذان دي ةساغلاب هلك فق !لعش انيك رشل !ادخا ناولق

 دكووا ا كيرعشل | ىلعرالا مزاب ال ثدح كلرتدا اكلك فخ ةم .:ةلا نعربنلا ىفاكلالغتسالاوأ امهاك ىلع افقو

 دعابإ نم ناكامو ينل دنا هث رشا را نالاتس أرونلا فاك ةراحالل اًدعمن اكن او هلك ,لجتسا اذا

 عافتنازاوج تومثةرورشل كلا لبس لعنيكيرتلا ن ه داو لكل كلولمملاك ل عمت ىنكسلا عداوت
 اذالاةينا قب ىداسعلا لو هفرخ 1نعانيشزو ال هن 0 ام عفانما رملع لطغتالاو اب: لك
 0 .اليكيارش ةلادحأ توعذااهةح طقس : الاو دوو اه عتسوزةكراشموم هدالوأ ىلع فقو

 فقولا ةلولبا اي :رصع لهأ نملئاقلافةم ةتمةكراتملانا عمدالوالا قبو ةجو زلات تامولكرخالا قح
 ذامهب ردص نم عج ضار نان امو ريثمءاقتعلا قاقعتسا نأل بو همريغة جو نا قع طوقسو ءاق: ءلل

 عسا ىلعدوعت هرخأ ىلا هدالوأ ىلع مهنم لكذع» ن 9 <“ هأوق ىف هل هر اهدا اكاوضر ةنااذات هلوق ىقريمضل ا

 ير اهو الا !اواهرا هتءالهجوالف ادم قةكراشملا نر كت ناضل وزاللماشلا

 تءقواذ هنأ ن سييتو ناسا اناس ا حادرفنا اذادحاولا هيلا هدسإ

 املاعمتريخالا ىلع لب وعتلا نمد انرك ذام ىنعأ اهو ريمخالا ىلع لوعتلافنيفق اولا طورمت ىف ةضراعمل
 در ةكراشملان م1 نقلا اماهفنان ال2 ه0 هم را اوهضراءملا ققحت مل سذ ىلع ىئتمت فاصخملا 3

 ةلدالاكهذملا رهاظ ىف سانلا مالك ىنةعتت سداوهو ةفلاخلا موهفضر اتا ل ضرف

 بهذملا فال- ذهن اهتح الازاو> ن هرم .كلارسلا قدم هر ذامو لاقاضتلابنع ل اان

 لطان 48 اانا موهفع للا نا ىلع فاصخملا مالك ل نااوعساق ةمالسعلا نا انشط تأ :أرم“ى وس

 نأ :الاعم ةنصشللا ناكمريغو ىوحلا هرك ذة ف .دصتلا موهفماماو ماكل ناسل ىف هءلعورقاو لاق

 0 طوق ةغلاخملا موهفمرامتعا مدع لعدربلاةءالدوصقمد امصالا مالك ىف موهفغما

 ُثمح نم م فب ام لب ةفلاسخلا موهقم موهقملابدار ما سدل لوقت انالةلالدلاو موهفملاو لملا ف عراشلا

 هلام ثلث نمو رعودي :] ىرح نأب ىصوا لاق ثمح ٌةداحنلا ىف صنوهام فاصل 1ىف تنأر مث قوطنملا
 توعامّخمىقاملاة + صو لاهدت الاههدح نإ ا تاعام اههممدحاو لكل م-هاردلان ءاذكر شلك ف

 امهنمقاملا قح طقس الكف ةنصولا سا. 5فتولانأب : حرضو اضخم ى 0 :ااناح ىلع قم لد رح هم

 َّ ريثما فقول (ةقتاضبأ هموهفمر ريتعن ال كرا املا هام اعامهلوق مووفمراتعامدعلرش الا توغ
 8 0 ةئاردمف ةمدق 0 مسيمير ات



 نعملاههم نمىناثلاهزحلا)

 وهف فالدخلا عفرةصلاب ءاضقلاىلا جات ىذلاو ةمصلاب ءاضقلاىلا باتصالافافتا يصح جرو '
 ماهل ةرالام ىلعال فنصملا مالك لمح هءاعو ةهسقلا لقد ىدلا عاش اوهودعب هركصذ ىزلا

 رهاظلاواض أ مقسم هريس ملا فيس .ون أ اعز زودهش مسقراعفامأو هلوقو ال فذ ناوصلاف تع

 (لماعت هيف هلوق) انذشررك ذاذك دعدنع :زوحصالو فسوب ىأ دنع زوم هيض ناو لاق.نا
 أ ديفتساترا.تخالا نعرد ىوتتغل اهءلعو دع وق اذهوريونتلا فاذكريناندو مهاردو مودّقو ساف

 ىل_عو ىنمعلاو ىليزلاةراسع نمدافةس اذكهو لماعتملا فو ىلسق نمربن اندلاو مهاردلافقونا
 ىذقمو لاق ثمح اثم ربخلا قو رك ذام طوقس معن هتموط هريشن سل نادلبلا عسبج ىف ىلماعتلافاذه

 ريناندلاومهاردلا فدو من ةيلكلاب هفراسعت .مدعلة نرصملاراطقالا ف كلذز اوج مد-ع د نعرمام
 لوقنملا اذكونتملالوةدعب رك ذىثالءالرالا تامر شف هنا ىلع ىبتن ةيمورلارادلا ف فروعت
 نع ةيناسهولا رشف اكد م دنعاض, أف راع لاريغاذكحهولاسقف دهدنع هفقو فراعتاا
 استحال ىد هازلا نعرمام ىلعف لاقت ىناتسهقلا هر ةأو ىلالرنرشلا هعمتو ريركلاريسلا نعىدهازلا

 دوعسلا بأى فملا تاضور عم ىف امك هب ك4 ادداضقلل فيرعثرمأ درود ةورفز نع ىراضصلالا هباورل و 2

 نءاكت هنو 1 فيعض مهاردلا فدو زاوحلوقلا نا نم مهضعب هب تف امنا لع اسنه نمو ىجتتا 0 ا

 (امعم هلوق) عانصتسالاك سال هيك رمق سايقلا نمىوقأ قفراعتلانالو ندحهزيادنع 0 00 2

 هيفأرقيوزاح دجحمملاىل عفقو ناوزاجنوصحاوناك نادعبمم لهأ ىلءاسة صم فقو ةصالخلا ف 0 مرر ا 0
 مالكلا قابو رنا فاذكد جسم ا اذه ىلعاروصقم نوكحي الون آعضومىفركذو عضو اكلذف | م رف 0
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 طخماذك ل يب ةيسراغلاب هل لاهقينيطلا هب لمعب امةلمهملاءارلادب د شنو مبملا خشب رملا (ارموأ هلوث) ه.ق كيف 0 امو /

 تشو ةل ملا *ارلا نوكسو ميملارسسكب ل جرم عج (لجارموأ هلوق )اهم ةيسرعلابو ىساومسلا نع انش هول م 5هعور -
 ناكو ماعلا ىلع صاخملا فطع نمر ودقلا ىلع هفطعف ىماو سل |نءانذيش طع |ذك سان نمردق محا 6 م 1/0 / 6

 عاركسلا(اعاركوأ هلوق) ىتحو واأولاصوصخم ماعلا ىلع صاخملا فطعن الواولايوأ لادباباوصلا
 مث عاركا عج او ثنو ورك ذب قاسلا قد سموهو ريعبلاو سرفلا ىف ف.ضولاكر قبلاو معلا ف مضلاب
 لجرلا ىف عاركسلا نملضف ا وهودملا ف عارذلا نال اعارذ بلطف اعاركك علا ىطعأ لما فو عراكأ
 لكلا ف زوحالنا سايقلاو (انا_هقسا عاشملا ةماعهدلعو هلوق) حاصحلار اتفع لبخلا عمج مسا عا رالإو

 دورول (حالسلاو عاركلاريغىف هلوق ) فسوب ىنأ دنعو ىلبزلا ف (ملاف سو ىنأ نعوهلوق)ديبأتلا مدعل
 ملناو لثملارجأ مزافقو هنا نان من مترملاوأ ىرتشملا هنكسواف نهربالو (ثلءالو هلوق) اههيف عملا
 ىلوتملا نمنذاالد نكسوارحأ ال. ىلوملا هنكساذا لثملاوحأ همز اذكو لالغتسالا ةدعمرادلا نكح
 اذااذكو لب اماغلاب لملاوحأ هيلع ناكشمف نئاغتبالا_علئملارحأ نودد ىوتملا نماهرحأتساوأ فةداولاوأ
 رعاهجو نماهعفداسفلا ناك اذاامةدسافلا ةراحالادداراو مساق سلا ىواتف ىفاذك ة دس افةراجا هرحأ
 ىوحادسلا ةشاحف واضد أداسفلا ىضتقداشح فن اكاذا لثملاةرحأ نع ص تنلاعالاو ةّدملا ناس مدعك

 ىرتملا لعرالا بوجو نم طبخ ىف هديكتام نا عملا حرش ىلع مساق حشلا هدشاح نعالقن بصغلا نم
 مدعىلااعاكلعالو فدصملا ل وقى نا ملعا متل هيلعرج أ ال هنا دمعلا يصصت نم لوأ فةوهناناباذا
 عجر مثهزاوح فب ناكنيدلاريهظو ةعب رم لاردصو ىمحخر سلا نع لقنام قفاومف لادهتسالازاوج
 نيعت اذا هنأب تامة هن ادت أ نمد>اوأ ةفسشح ىأ لوقوه لهلادستسالا نع ةيادهلاى راق لم سدقو
 ةدهج ىلاهعفن دوعب عيراملارادوأاضيأ ةلدب ىطعي و ه-ق بغرب نم شو ه عفتتيال فوقوملا ناك نأ

 نوكياعهلادبتسانكماو عدر فةوال ناكن اود و فسوب ىأ ل وقةروصلا هذه ل ادرّدسالاو ىدول ا

 هازوسالفالاو هملع لعلاو فسو ىأ ىضاقل ادنعزاح فقولا عقتص نم نسححأ عقص ىف هنماسعد ر رثك ١

 لاق 3



 | ةئرولف قولا عجرب هيلع فوقوم ا تاماذا» فقولا ممن ىرخأ هباو رو ةفعض هنعدياور وهولاقأ
 | اهدعراصوهلوق.حراشلا ابءلعرسصتقا ىنلا ىه هللا ثلا ةداورلاو ىطانلاك هريغو فلا فهحرو فقاولا|
 أ امرشف هسفندسأتلا امأ دسأَْلاركحذ ىف فالخلان ا نم ل_قامناولعت انه نمو مهم لناوءارقفأل
 | ءانبلالخديو ةيثيمرمغوأ ةمشم ضرالاو هو ( راقعلا فةو مصو هلوق) ملسمريغهانمدق اك امهقافتابأ
 | تناكنا مثهترك اوهرةسب هلوقل بسانملاوهو ربنلا ىف لاق ةعيضلا راقعلا سوماقتلا نو حفلا ىفاك اعين
 ْ عطقتالةر ضد لكو قب رطلاو برمثلا ضرالا فقو ف لدي واهدي دحتىلا م مهرووهشمرادلا|

 أ همزاب هناالانم>انرلاكل كو :مل ناو هتقو ةئاقلا رمل نودركسلا بصقو ناحنذاملا لوصاك ةنسسف |
 هتنروافراصدأامفو ةريقمهضرأ لعجولو فقولا هحو ىلعالاناسف-ارذنلاهجو لعاب قّدصتلا |
 | لب همفدوقالا دع ل ئةولو فقولا لامىف هتبانجو هتقفنو طابرلا ملا صه ىلع نقلا فو م<واهعطق
 0 ىلوملان ارهاظلاف مالا امأو فقولا ةمأ نمولو فقول ادع يو زتز وحالو هلدب اهب ىرتش.ل هته بحت

 | فرصتوزاوحلا ريمصلاف امهئانب لبق ةسردمو ادصعم ىلعاراةعفقوولو ك احارمأ.الااهصو زتككلال |
 | اوكح هلدالوأ الو نالفدالوأ ىلع فقولا نماذعخأ هلغلا ملا تدر ىنناذاف ىننس ناىلا* ارقغلا ىلاهتلغ
 | ل-ءاور بل ا.كيلعف كلذ ىلعديزملاتمرناو تف نالفل دلو: نا ىلا ءارقفلا ىلا هتلَغ فرصتو هت
 ثيحرملا فامهفلا و ربنلا نامل ىف اوم فقول اى لعدن هنس ىف عطق: الهرش لك نا نم قيسام نأ
 ٍ رهتلافاك نوثارحاهد.بع( راك اعجهلوق) رثك اوأنيماعدعبالا عاهقيالامم نوكينا طرتشا |

 كلملا توم مهوب هنال حالفلاوأ عارزلاو هراكاالا نا نم ىنيعلاو حراشلا ءرك ذاسمت نسحأ وهو تفل نع
 | ىذاقلا ىلعامو لخد هنا انش نم تعمم ىتح نيمزتلملاةالغ ضع داقةعاوه(مراوالانمحالغلا ىف
 نهةنيلا باطو ىوعدلا ىضاقلا عجسف هس-الف هْنا ىعدي لك حالف ىفن اعزانتي نيصخت هدنعدجوف
 ظ بحأ نأ نكج ب رح الفلان ال عه-نالىوعدملاهذهانضشدل لاقف حالفلا ذأ نم هنكمل ىعّدملا
 ةفينح ىنأ دنعو هلوق) كعال ارا نال هحالف هنا ةنسلابتدئ ناوا هبنم دحاو د نع ينكسلا ىلع :ريدصالو

 وهام لسة ىف ضراللعبت امهناناستسالا جو هطرشنمدسأتلانال سايقلاوهو (زوحال
 ىلع طابر ىلع ةرقب ف قو لجر هاواذ ىف ىحاواول !لاقواعبت ضرال ف قو ىف ءانملا لدي اذ ودوصقملا

 ةباقسلاكف رمل ناكا كل ذاوفراعت عضوم ىف ناكن از اح ىلدسلاءانبا ىطعب اهعسو اهتم نم رخام نأ
 فقوامهدنع مصو هلوق) اهضرالاعت فقولا ىف لعخدو دنأتال اهءانيناهياقلابريظنتلاهجوو ىندع

 ظ اوفلتتا اهلّمحاهفقو فالمتالب فقولا ةعص عنعالة هسقلا لمالاعف عوشلانا معا (متاعاشم

 هوحولا ضعن ىل عاهافقو نيلحر نيب ضراكىلوملا دحتا ازاالاتلو عنعد_#و عنعال هسويوبا لاق

 | اذاك ه.قّدصتا ل هم اىنعوشةقفصلا ماع نمعناسملان ال مهن هناما,ملع موقب لاوىلا اهامسو

 / ىلااعماهاعف ديو ةلجاسبباقّدصتب نأب فاعسالا ىفاهروصو فل ىفاذك انه عوشالو الو مفلتعتا
 أ نامزدحتاو اعقو ةهجاسفاتحناواو ىلولاداحتا طرمشل امنا طرش سل هلج | «هفاقب ا نارهاظلاو ىلوتملا
 | لوتكاراصا.هنالاقاسفتاززاح ىحاهبدصن عم ىدصن ضيق | هعقل امهنم لك ل اقوأ ا. ام_يجلمست
 | لابرف عئاش ف صن ىدتسا اذااك | ئاشوأ ىراهذ مصيف انيعم نوكم نا نيب ئئراطلا ىف ر صفودحاو
 | قال اعت |: ناك قولا نانيمتاعئاش فصنلا قاقدقسا هنال لئاسلاةباحا نع انضم طخ اذك ق باعف

 | فقولا طال ثدحاعئاست ضعملا ىف ة رولا تعجرو ثلدلا نمير لو تام مث هضرع ىف فقواذا|م

 أ طف موزللاوهامنا ثلثلا ىل_عدازاسمف ةئرولاةئاحا ىلعفقوتملاذا لكلا ىفة حصل ادعب أر ط عوبشلا نال
 اهالى ونفلا هيلعود_دنعءاضق ريغن عاملا فققو حصا الهيال ءاضقلاددمق (هزاوح ىذه هلوق)

 (مسقبالاهف ىأ هلوق) ريظنتلا نم مهض»ب هرك ذام طوةس لعد هنمو مساق ةمالسعلا نع يوج ىنالل
 ماخحاك مهقبال ىذلا فق و نالرظن مقدالاع» زاوحن ىضق ىذلا عاما فقو هصحودببقت 6

 م
1 



 (نيعملاتفنمييفاثلاعزحملا) 0

 أ|_فاكلام نوكبنااما واخالا4 ف اولا ن ادب رمدملا ىضارالا قة مضرملاةفتل اهتلاسر قنيزجيشلا
 ناكن اف امهرع.غوأ اهكلام نمكلملا قاتوأ اهلهأ ىلعمامالا نمنيحاهاهأ نمناك ناب لضالا نأ
 هفقو نات لاملا تدب نمءارمشلا,فقاولا ىلا ضرالا تاصو ناو لاق نا ىلا هفقو هحص ىف ءافح الف ل والا

 دارأ اذان اطاسلان ا اذهل. ةركذو امدريغوأ اريمأو أ اناطاس ناكءاوس هفقو طو رمش ىارتو مي
 كيلعف ملا ةمهتلا نمدعدا هنات ىرتشملا' نماهي رش مث ريغ نما عع نانعثابلارعأ هسفنلا م رتش نا
 عاشملانع هيزرتحا اضيأد م لوقوهو (زرفبو هلوث) ةمومدناوف ىلع زقه مايناف اهتعحارع
 طرمش سدل هدنع ضيقلا لصأو ضيقلاةقث نم عقلا نال ز ود فو ىأ د_:عو هفةو زوال هناذ
 الف هوحنو مالك ةمدقلا لقحتالاماماو ىنمعلا لاقاذ فو ةمسقأ | لك عاشم ىف فالخلاو هتعت اذكف
 ةمسقلا لقكحاهف ىأ اقلطمعومشلا عم ال هزافةريغملاو دجحملاىفالاةيحلاو ةقدصلاكعوسشل اورتن
 ادوهسم دعي و ةنسس عرزم و ةنس قوملا همف نفدي ناي نوكيام مقا نماميفدأاهملا نال لدق<الامو
 عوبشلا عنمالف نكمةلغلا مسقو هلالغتسا ن اف فقولا فال ضي رش [تقو ىفالبط ماو تقو ىفةالصال
 ىأ..سام لعب هنمو ىبتتافسوب نأ دنعاضر أ لقا عفالو د دزعةمسقلا لقحالاهف ىقولا ةع
 زارقالاب اهلب وأتل ىندعلا ملاك ىنةعسقلا ىلعدثاعلا ريمذل ١ اريك لت وللخلا نم ح راشلامالك 1

 ةهج ىلع صبصتتلا نءبالف تيقوتلا لقحت هقلطمنالدمدن ع (عطقتتالةهجيورعآ لعند هلوق) | منزل
 / لدنام هركَذ نمّديال ةفين ىأ دنعا ذكو(دمدنع هل أود) ةقدص اهغارسغ ىف فالخل او هدنع عطقنال كيوب 0 0

 نودن لكلا دنع ف قولا ناو نم طبحلا نعل قئاماذه فلا و ىتنعلاو ىيلب زل ىاكدأتلا ىلع 0 اجر "در
 ةثمهلاو تملا ىلا ةيسننمسلا تشب ىتعسلاو ةفتىأذ ملت ىوملادإاخ نب فسودنعالا ديبأتلا ارك ذ من او. 00 0
 فقوولف هيلعو لاقمثرردلاىلاازعوافاةتالطب ةنسوارهشب هتقواذاو هلوق نمردلا ىفامنا ل-عاو دل ولاد

 ههجوورهاظ لاخ ه.ف ىنبتنا متفلاىلا هازعو ىشن هب ف داولا هثروأ هنوم دعدأع هزنعب لحر ىلع 1 00

 ءانب فقولازاوج عرذ هنومدعد فقاولا ة رو ىلا فقول ادوعذا هل.ةام ىلع هعيرفت عص»ال خفالءازعامنا ٌ 7
 نمهلبقام ىلعهعب رفت مهب فيكف ى.ساكطرش سلدسأتلا نا فوت ىنأ نع نيةراورلا ىدحا ىلع
 ةمسن ةيناخناىف مزحو تلق هلوق ىل_عرصتق او فلا هل م فدو لف اقافتا لطب هنسو ار هش هتقو اذاهنأ
 رردلااعتربونتلا فنصم هءاعىثماملالباقمنوك.ل همالكماةتسال ىلالينرشلاهرقأو |قلطم فقولا
 فرصتي هقاطم نال (فقولا درس جيف سو: ىأ دنعو هلوق) اتاغنا لط.انقوم ناك اذا تداولا نان
 مدع ىلعاقفتا اًدهو امهقاغتاب طرششفدسأتلا سفنامادسأتلا لع ل ديامرك ذى فالخلافمدنعدس أل |
 هيلع لديامالودسبأتلاركل يلو تقومريغ فقولا ناكولاعفرهاتت فالخملاةر مف تقوملا تقولا ةعمأ
 ديباتلا سفن نوك ىو لطس دهتدنعو فسوب ىنأ د نعز ود فولا ناف عطقنت ةوج ىلع فقوول اك
 هلوق) ىليز عهلارهو (خازاحعطقنت ة وج ىهساذا ىتح هلوق) ههجو قسرا امهقافتاناطرمث |
 ىطانلا لقنو ةكماربلا ةناو رىهو فسوب ىلأ نء نيّناو راىدحا ىلءاذه (ءارقفللاهدعب راصو د

 | فوقوملات اماذاو زاح نمعم لجر ىلع فقو اذا فسو: ىأ نع لتاسقمنبدمتطو رمث نع سانحالا ىفأ
 | ىرخالاةباو رلاو ناّساورهنع ل صحتف ىنرعلا لاق ىوّتفلا هبل ءو فقاولا ةنارو ىلا ف قولا عر ه-ءلع ْ
 دنع همنالم مما. ءانةعاجر كح ذودي ز لسن ىلع فقواذاهنا نم فسوب ىنأ كاربت اى ءارعام |

 |هركذامميلع ىني و خلاني عبيلاذاام فالس هريغ دارا عنج هملع فوقوملانييعت نآلا ضب أف سود
 ًأدانولام الخ ةفوقوم.ذه ىضذرأ هلوق ىعرصتقا اذا فثولا ةدعنم فاعساللاب زعماض.أربتلا ف |

| 
ْ 

| 



 ٠ (نيكح مالنم ىلع) .

 ةيوسلا مشتت مسقي ةصاخ ممل ناك ةلفانلا باصأ امامأو ثراو نود ثراول زوال ىهو ةمصولاك
 ْ فاصلادلو نم قباماذه ىلع ةمسقلا قدثو ثراو نع هتئرو نم تام نم كت انرك دقو فقاولا طرشأك

 دالوأ دودو دنع مرلعهزاوحل فقاولا هطرعشام ىلع هلفانتللاهاكهلغلا نوكتتاوضرقنا اذافدخا
 ناصأ امم مهانيطءا اقاوم ملع ف وقوم وسل مهمال هيوبأو هتجو زل ىطعي ناك ام طقس و بلصلا
 لثس (ةسقت) از وحاله ناو ضعب نود هتئار و ضع ىلع نط درملا ىف هفقؤلمهضئارف اصلا دالوأ
 هنادانعف ىوجلادمسلا باحأ بترب ىتعمام مون لك لعل سردي نم بترب هناهرظاسن] طرعش فقو نع
 ىبتلا ىوتفلاهملعو معلا :ءارقلراحتتالازاوج ىلععانبهررقن هناال وامر, للعلا أرقباملاعزجأتسا
 هن ضرتعاامو هاشالا ف حرص هب و فاقوالا, فئاظولا ثا دحازاوج مدعديفيهر رقبهنأال هلوقو
 باحأ هل قدنس هل اعبالو شقغرضن اسردم ناك ن ب> كلذ لعف هنا نمءاشالا بحاص ىلع مهضعن
 فقووهف نيسملالامتند نم كولملاوءارغالاو ءارزولا نههريغو شةغرص ف قو ناب ىوحاد.سلا هنع

 ناكن اد هيلا عج رتوأ لام لاتنب نم اهنال اهطورمث ىعارمال هناردوع لاوزأ ىلوملاىتفأ دقو ىروص
 تن فراصم نم ةفظولا ف ررقملاناكاذاث ادحالا زووهفرطن هقتع ف لالا تدب قءقر فقاولا
 ىواتف فاك ةر و رضلا مدعن دمقم ةمقمقحلا فاقوالا ىف ىتعب تادحال ازاوج مدعنا ملعاو ىبوتنا لاما
 ةيانحلاوريثعلا:ءارقو ةغبرمشلا ةعن رلاةمادشك ةملصملا هتضتقاو هيلاةرورضلا تعدامام مساق عشا
 نذأب وأ هلئمرحا هلر رقيو كلذل لص نمررقيف ةجاحماهدنعتدمتو ىضاقلا ىلا عفريف ناوندلاةداهعشو
 نان ءانخش اطضم تدأر ث ىببتتنا ةمحلاولولا ىواتفلا ىفاذه لم ىف صخلاو مساق رشا لاق كلذ رظانلل

 ةزاعال ب اهذح أب ىنغلا نالةةدصالو ةراحالا ط رش مدعل ةرحاال سرادملا نمءاهقفلاذح أ امن اةنصشلا
 ةرحاال هلوقو خا هذ أ ز احق ءلعثوأ لاغتشا بدس سردمل ارضضح لول ىح لاغتشالل مهسفنا سدح مهل
 || هسشو ةلصلا همشوةرآلا هسشاهلفاقوالا ىفةيكماحلان ا نمءاشالا ىف هركذام ىنانيالف ةضحمىأ
 || مولجعملا نم هلءاقبامو ةرمثامملا نمز را.تعا ىف ةرحالا هسئانريتعاف هسسسانيام هيش لكى طعمف ةقدصلا
 ةنسلا نم قدام ةصحدرتس التام مث مولعملا قتسملا ضيقازا هناراسشعا فةلصلاه شو ءاسنغالل لكاو
 لبق ةنسلا ءانئاىف سردملاتاماذافءادتباءاينغالا ىلع مدسال هناففقولا لأ مجال ةقدصلا هيشو
 سردلل ن وكيك ر ظني و هدعب ءاحنمةرشامو هترشابمةدمىل ار طن نا تش ةدمرستايدقوةلغلا *ىحم
 نذؤملاوأ مامالا نا هلصحماماذه لمةركذو هبوع مولعملا طوقس مدع حب رصاذهو حلا لصتملاو لدفنملا
 ةيغبلاقمزو رردلا ىف ,ريةرحال اك ه نال طقس ال ليقوةلصل ا ىنعم ىقهنال طةسءافشسالا لبق تاماذا
 ةسنلابهمدعو طوةسلاىف فالكل ناهاصحماماندعش طخ تيأر مثلا ىضاقلا قر فالك ثرودها
 برصت طقس ل ثيحدالوالا ىلع فقولا فالذامهوو سردملاو مامالاك ةفيظو بحاص توما
 اوجورخ تقوادوجوممهممناك نمةدلغلا قس وانعم لاقادحاوالوق هنعّدروب لب مهتمتام ند

 ىلانرقأ وهو ةيادلا حاضو لاله لوةوهاهجوررايتعاو اشملا ضعي لوق كاردالارامةعاو
 لقالدإو نم لك ة مقلا ف لعخدي هنا ق ارواب هلبةرك ذو لئاسولا عفنا فكل دعاو باصتصالا لب واق
 هسفندإو ىلع فقو نوك.ناالا|هتمرثك آل دلو نمارسف لخ ديالو هلغلاعولط تقو نمرومشا ةتسس نم
 دافاو فاعسالا ىف هلدمو هللا كلت نم ةصح هل نوكم هناف تنس نم لقالدلوب دلو مأو أ هنأر ما هل تءاقس
 ةصح هل نوكمآل هلءلا واط تقو نمامب:مرثكاوأ نيتنس مال هب تءاحول دلو مأوأ هنأ عا نا همو عغع
 توه مودك قا بوجو تقو وهةلغلاثو د مون راصف ل قسملاةلغلا ىف هل نوكءاسغاو هذه ىف
 هيرو هنع ثرواهداققعن او اهعوملاط دعب مبنم تأم نمو همصولا قل ىدول ل كلم ابو>و ق- قىدوم ا
 فاقوأ نا نمقءسام لاء. نا قباصتخم ىبتنا فاصلا نع لئاسولا عفناو فاعسالا ق[كهمدصن
 ركذاذملو كلملامهتشوملا اال ةيسنلاب لب هقالطا ىلع سدلاهطو رس ىعارتال مهوحتوغار زولا
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 ناههجوو ىزغلاس مثلا ىواتف ىفاكبهاذملا عاجاب ه.فرئاعشلا ةماقا ىلع فقولا الو مولعملا نمامدش
 ةماعلا ررضوارقملا د ابارك تك انا عراس# باودلا قسىّت> معهمف قار ملاعب

 رس قدوعللاءانينم كلاهحوف هابرشل /|قءئىب مهن [يدح يمض ملاذازوك اسما حاملا عاسفتنالا نال

 !قيرطلان القير اطلان ضن ال ناك اذا هب سأب الهزاق قب رطلا ىفددهل |ءاذب قال ةماعلا ررضتر هنلا
 قد رطلاىئهن ادحازو ا« ةقلعتملاهتلاس ,ر قىلاعت هللادج .رةنهُشلا ناو .ركح ز مدع ملاو نرسل

 هيلعلو ةمالاذك ع ىراد تفنو دف تمازاك توم هقلعول حازم نوكين اوديالو زوالامو

 قيلعةزاوج نم هلب اسقم ىل.عمزاياسل يم لاوه اذه ناك اساور وغلا فلاقةيادملا فاك يكتلاوهو هب

 ادك لعمك :رادتفق ةودقف تماذاك هن 210 هةلعاذا هنالصاس او ا انذيش لاق قداعتل ١ ليش الؤهو فقولا

 دعا كا نمو ىسمتن ا هيومدعت مزاد اسغعاو اياصولارثاسك هيوم لبق جري نأ هلو ٌةسصو هنا يصلان

 نوكمال دولا لالهلاقاذ4و هبزازبلا نع رحب و رهن راتخلا ىفهتجاحىلا هنمث فرصو هعبب طارت ا
 قم ناءرهاظامممهضعن مالك ام عت انه. نمو عوج رالىأ ةيونثمال ىنعمو ىسرتنا همفةيونثمالاتنالا

 كلبنمذفناضي رم ناكولفأ نول نك أ لاملا لكن هذاغذلل طرت-شن لاقي نا قب مريغةيزازبلا

 ةينمىفاكثاثلا نهزاح هريسغ نموا هنمهنانيمسملو فقوبرق اذا ضد رملا اذكو نيدلامدع طرشن لأملا
 فالخ نذل عاسو هفقو ضني ضرملا ف فقو اذاهلاع ندا طاحاىذلانوودملا ضد رملااماو ىتفملا

 نبا ىو اتق ن نءردلاىفو فلان ءرمت رحما لبق ناكث يح قاسفتالاب ضقتيال هفقو نان نويدملا يمتلا

 هَباغنمهنيدءافو طرش ناف :رح !ل.ةول مح ىلع ط. هج نود دم ضدرعو ريسعم ناد أر فقو لاطدو مج

 هصاخ هل هلعح نا هةلغف هربغ ىلع هدو ولو فرسالب ه:.افكح نع لضافلا نم قو ١» طرشن ناو مح

 ضدرملاب نويدملاد ىقن م قرسسام ىلع كردتسا م ندلادنب ىبام ثلث مزود طحن اريغو لاقى حا

 حب لله نوب دل أن نهدرهو هدالوأ ىلع قو نم نك لكس نيل خا كلا تاس سيف نكس لاق

 هنمو ىههتنانيدلاب لعثامرادقعف قولا لهو منان منوعونممءاضقلاو مزابالو مديال باحأف

 ثرح امهعت نا كج اذا نويدملا ف قو ةعص ىلع قافاالا ىوعد نم فلل اي زعمروملا ن ءقدسسامنأ ملعب

 كامتكر لاب طرحملا نس دلا سرفلانب الهيردنلادئاوغلان ءانوش طخم ثدأر مث ع سمريغرل ا لق ناك

 نيشيادلاةزاحانالا توما ضرع ىف ضوءل ادوةعى ةانا لاو لاما. ةيصولاو فاق لاو قاتعالاذوفن نم

 ثلثلا نم ضعبلاحرخناو لاق ى ومن اةزاحامالا مهقرصت توت دنر زلال اكمل لاعب نهعنعاذكو

 لاقث يح لئاسلا ةباحاق» ا رف نم( لك: )هاشالاوت[ىناك قاتعالا مدق
 01الف هراا ناو هنأ رست دحر زالا راو نكي

 لجرل هلام لكن ىدو أو ةدحاو ةأرْماالا عدي لو تام ةيزازيلىنامعي هيلع ل دّتسساو حالا يشأ اهلاق فقو
 ةعيرا قسالو !ثلثلاذعخأت هلىدوملانالهإس ادسالا ساو اذ سدسلافالاو هل املا لكف تزاحانا
 عورف نمو هأ همصو وللا ضرم قنا كشالو ةّسن مدسج هل لصقم هل قابلاوأستم عم رلات ليخأو

 نم جرذع وهو نيك اسملا ىلعم هدعل نم مث هتر و ضعل ىلع فةو فاعسالا ندرك ذام ضرملا ف فقولا
 ىلع هثرولارثاس نيبو مهثدب مسقتالاو طرشام ىلع هدلغ مسقتهو زاح اناقة مقبلا ةزاحا ىل عفوت ثاغل ١

 اذاق موملع فوقوملاع نمدحا قدام هّتمثرو ىلا هموس لقتت ةئرو نع مهتمتام نم لكو هنم مهئارتمر دق

 2 لكلا ثلث ن مسلك بو رثمدعدنع قيرامكحو نيك اسللةلغلا نوكك مرلع فوق را 1
 جر وهو نيكاسملا لع متمهتنب ةيوسلاب مهلسنو ه هدالو ا دالو اد ددالو ىلع هدغقو واو هلك
 ني هلل تناك ةمر ولات زاحانافن يارد ورزهلناكواثاناواروك د هتلفانوهدالوأ ا
 تلصلادلو باصأ اه هتلفانددع ىلءو هما صله دلو ددع ىلع تعدقالاو طرشام ىلع موماع فوقوملا

 ضرما هنال نييثنالا ظح ل_ثمركذلل مهندب قابلا مس هيو هاسدسو هنُكدي واو همحو زا هنمىل طع

 |(ريتللا 1 م بيبا
 : هصولاكو
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 | نبا نعرد ىلوتملابصنم هري-غىفو زارفالايد_ملا تف هب قلبا عئث لكملست نالىلو ملا دد درو ٍْ
 0 هلوق الوأ هركذامىنانيالاذهو ةعبرأ اهنا تلعدقو دهونع ةصاخما هطو رشف عورشاد هو للا |

 | نعال اذاامالو زيءاضقلا,ك للا نا ىه ةبعاسجا ةلثسم ناب ىلاراشأ هناللاءاضقلاب لو زب كلم او
 ريثكو ىودفلا هل ءوؤاشملا ةماعلا عدت فنصملاهرامدنادهمدنع طورشا|هذهدعب الا لوزمالف ءاضقلا|

 رعبلا فام عفدنا ريرقتلا اذهب ورونلا ف لاق ىوتفلا هياعن ااولاقو فسوب نأ لوقاو راتخا عاملا نم
 ملعتلل ةعوضوملا نوتملا ىف ىنعب نبني الا متاذهو هريغلوق ىلعايناثو مامال الوق ىلءالزأ ىثم فدك |
 ىىتفال اوهام ىلع همو زلو هتعصا كص ل ىذلا فةولا نععوجرلافقاوال سدل ىزغلا ىواتف فو ىسهتنا |
 محلا لبق هعدب ىضقول هنارهنلا فرك ذو ىوج كح ايو د.أتل ص عوجرلا دكا كا احوحو عجرناف
 نمىتب (ةستن) حئادبتجلاىضاسقلا ىلع لو ةرادحلا ىراقهىىتف أ اموالطاب ناك ىتنح ضاق هموزاب ظ

 قرغت:سمريغناكو هالومدإن ذأ اذاالا درعلافقو عصاالفاغلادالق اعارس فقاولا نو :نأ طئارشلا|

 لئاسولا عفناراص:ءارهثلا بح اصل لثاسلا ةراحا قاذ كح ءامرغلا عم نذأ ناو عصا الاهرغتسم نافأ

 ماقلاوال اقو ثءالاىأ ىواتفىفاكىضاقلاهل نذأ,نأالالطانهءلعروسجلا فدواذكو ىدوسرطال
 دبعلا نممقولا ةعص مدع ه جو راقني نكحل لئاسولا عفنأ ىفه جرو ىضاقلا نذأ ناوزوخحال

 وأى صل |نمالور رهف م_منذانناكث مح ةعصلارهاطلا ن الءامرغلاو ىلوملاهل نذأ اذا نيدل اب قرغتسملا
 هذه ف قولا ذكور حملا ىناك الطي ناكمم-:ملواءدش ضرأ نمفقو ولف لو هج ريغنوكيناو نونجن
 فرصتملادنعو هناذفةيرق نوكي ناو فاعسالا :لاقهدغب فوق والاكل امن وك. ناوهذهوأ ضرالا|
 هلوق نم دع: ىلا دياب اوصلا نارهااظلاو لثاسلاةباحا مالك ى بتنا هلاع.تالو ةنموأ اراقعن وك/نأو
 مودعملا ىلع فقولا فالذم لاطاب مود-ءملافقو نان هر رقت امل هلءقب هدعب فوقول اكل امن وك. نأو

 ىوتفلا هيلعام فالخوهو مدنالةكولمملا ضرالانوديءانملافقو ناد.غيهلاعتتالوةنمواهلوقوأ
 نعءاضي أرد يصلاود وىرخأ هولافقو ضرالاتناكناو ءانءلا فوز وساذكوةيادملاىراق نعرد
 تناكولامأ من نبا باوج نءاسضب أر دءانملا فقاو ريغلافقو ضرالا تئاكولا ذكوةسحما ةموانملا
 مدعنمهورك ذامنالعتريرقتلا اذهب وريو:تاعاج از وح هنافاحلءانملا نيعىتلا ها ىلعافقو ضرالا
 ىروهجالا هلاقام ىل_ءولخلاةةقح مثار اةع فقولا نوك طارت ىلع عم رفتوهامناولخلا فقو ةعص

 ىو لاق ىبوتنا ابتلب اقم ىف مهاردلا عفدوتلا ةعفنملا نممهاردلا عفاد هكلعال اهنا ىكلامملا
 تارا ىلاتل ؟نك اما ف قولا ف نوكي ناك هراع ةءفنملا كل: تناكءاوسدره اظووامشالا ةءشاحف
 الثم هترامع هندازال فقاوالاك,س ريصت و هلاول هفرصأم نوك و اهرمعد نا فقولارظانامركمف
 نوكمف فاصن |ةنالثب ىركتاهدعب تراصو مون لك فصتب ىركش ةرامملا لبق نك مالا تناكول
 كال: ىف فدولا لع ناك ه :رامىلات الحلا كلت تءاتحاا ذاق ني هاو ثاثلااحجب رشولخلا بحاص

 عرفتي و ىسهتناالثمحابصمد.ةوك هر اعربغ ةعفنملا تناكوأ نائلئلاولخلا بحاص ىلعو ثلثل اةروصلا
 زاحكلا ل اهزاحاولاما |فقو نوكمألاهارتشا مماهفقوف اضرا بصغربنلا فاماكو لم هنوك امارتشا ىلعأ

 نيدلابقرغتسملادمعلا فقو اذكف كلاملاةزاحا.سصاغلا ف قو زاحاذاف ىسوتن اىلوضفلا فةواذهو

 زاوج مدعن مانيش در باحأ امراقعلا ىف كلما طارتشا ىلع عرفتي اذكوءامرغلاو كولا ن ذاب ناك ثيح
 لقندعيرخ ىلا برخد مهم اقوا لقنرخ [ضاققل له لثس ن يح كولمريغرهن مرح ىف ديهسم ءانبأ
 لقنلا حصنالل اقف رهن م رحى ىيدعسم ىلا فقول |لقإ عدن لهو بي رةدعس* ىلا لوالا ىذاقلا ْ

 || ىداقلا فردت هاشال الوق نم اذمخأ ةمخصملا نعوولن دهف*منرقأىلا 3 والا ىذاقلا لقندعي ىلا

 أ اهسال ىبتن الق اهلع امدمم نكي ل ناو ةداصملايدمةم فاقوالاو تاك رتلاو ىئاتنلا لاوما ف هلعف هلاسعفأ
 ْ هوو مامالا قت الو همارت اب كسحلا عص:ال هنا كولمتريغر هن مرح ىنىتبد سم ىلا لقثلا ناك اذا
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 أ ظفلةدابز هداف (ىلاعت هكلم ك- ىلع هلوق ) همدعو فرمملا همفزاحطسولا نكاس ناكاذا ىونءملا وما

 ٌْ ف رصت قواخلل نوكمال ثمح امئادىملا هني كلم لع ةسوسماهرسأب تاقولخلاناىلاةراشالا حلا

 ا ىلعلاعت هللا ىلا هلوقةدابز نمةيادهللاعيترردلا امو ( هنعفقاولا كلملو زيف هلوق) ةعفنملا ىوس

 هحو ىلع هنعهقاولا كلم لو زيف هلوق ىلعرصتقاول هنأن ىد_تفاحوت هيقعت دعل | ىلع هعفن دوع هحو

 لزب ءاشالا ىفىلاعتو هناحجس هبا كلم نال ىلوأ ناكل ىلاعت هللا ىلا هلوق كرتوداعلا ىلا هتعفنمدوعت
 م2 انعزا رع اللءاضقلابدسقتل اقهموزلى رب ضاق نمىأ (حاءاضقلادلو زب كلملاو هلوق) ل اريالو طق

 ىلا فقولا إس نأ هيف محلا رطو هكح ضني نأ ىضاقلل نايالإعم از ميمصلا ىف هك مزامالف

 مزا فقول نع هكسام عاطقن ايكو ماسح اىلااعفارتاذاق مزال ريغ هنا ك<فقاولا همف ع جرب مثىلوتملا

 رد ىوعدلا قيس فقولايدهشت ىتلا ةنيبلا لوبةلطرتشم الو تادبت ارث اسك ه ف دبتحم لصف هنال عاجالاب
 نءئذ ديهسملا ىنهناتدعملا فالخي كلما نعجبارخالا نعئذب ال فق ولا طفل نالءاضقلاىلا تح اامغاو

 اذه ةعص) ضاقىضق دقو هلوق نم كصلارخ [ىف قثوملا هتك امدرحم نا معاوانضمش هكذا ذك اوخالا
 || ةفاكلا ىلعءاضق نوكب فقول ا,ءاضقلا له لاق. نأ ىتب لعفلاب كلا مدعل فالخلا عفربال هموزلو فقولا

 هيبحلاةموظنملا مزح هيو لوالاب مو رلاىتفمدوعسلاو أىتفأ ال مأرخآف قووأ كلم ىوعدالا عم تالف

| 

 هكأوفلا ف هعيعتو ىناث ادقعملا ن ارحملا نعمدعب لقنث ن كحل هلاطدال لدحلا نعانوصفنصملاه حج رو 2
 0٠٠7| فاسألا وكت املعةقتاو ناسف تول ىوعذ قف طرتشن الور و فتصملا يقادبو ةيردنلا ||... سيح

 ريوذتلا فاانذعش هيقعت نكس ةسينالغلا ضرالا نمةص فق اولارارق ا ىلع ةداسوشلا باب مانع 0 ب فلور يع

 نوكالثلا:دق فقولاوو يمتاا ففقاولاناسبفقولا ىوعدف طرتشي هنانمةيزازبلابزعمدخرمشو || فيز ريكعدعتل وم كتيير
 | همزاتس هنالءاضقتلاب لوزب كلم او لاق ث.> كمل |لاوزب موزللا نعربع (ةمت) لوهحمللاتاثا 0 ا كبير

 | ةياككلان العاو بيوصتلا نمهداز ىيزعوك ذام طوقسإلب هنمو حيرمصتلا نمغلب (ىهوةياك نوكمف || هدير" ديو اهفإ جر
 ىل-عف مو زاملاىلا هنملةتنمل مزالل ارك ذ كاكسلادنعو ىنب وزقلا دنع مزاللا ىلا هنملقتتمل موزلملاركذ | جر غو 0 / لو
 ىلاهنملقتنءلرك ذمزالىنا“لا ىلعو موزالاوه ىذلا مزال اىلا هنمل قت كرك ذ موزلم كلم ال اوز لالا ر فوز 00 لي

 فسوب ىأدنعو هلوق) ىدذفا حن هل ف روك ذموهامب ىني وزدقلا بهذم حيرو موزلل اوه ىذلا موزلملا ع ور
 رردلا و ىوتفلا هيلعوةرهوجا ىو ىعانز قةءااكراصف ىلاعت هنن ةكام طاقسا هرال فقولاد ردع لوزن أ 0
 طوحاىناثلا لوقيذمخالاورعبلا فو هحرش ىف راصدالار بونت فنصمهرقأو ىتفب هنو ةعبرشلاردصو 0

 اذكسبعلا ناصقي عج راببعهردجو مثهقتعاو اهفقوف ادبعوأاراقع ىرتشا (عرف) لوسأو

 نالو هطرش نه ميلستلا نوكفةقدصدنال (ميا-تلابو هيدممدنعو هلوق) ىربللءاشالاةسشاحف
 قاكدسعلا ىلا ماستا نعم قتش هنك-لو ءامشالا كلام هنالادصق قةدقنال ىلاعت هنلا نمكداَعلا

 راث الا مْفاومىلا برق أ وهو ى :راخ اثم ىتفيهب و ىنرعلالاقةذفنملا تاقدصلا نماهربغو ةاكزلا

 قدصتو ككلم ىلعهسحا| ىأاهت :رقليسواهلصا سدحار عل مالسلا هماع هلوق هقشح ىنالو يح

 اه.جال سم ناكلالاو هكلم ىل_علسصالا قداذاالاروصتءالو هتلغب قّدصتلا هبضرغنالامترقب

 نأ هر كح سو هيلع هللا لصىنلا تومدعب كلذ عسب نارعدارأ اذهلو هموزل ىلع ل ديالء ابو رامو
 هتداراف ىتاي لالا ىواسيطلا رك د هكر تق بوه بلعهللا ىل_صدللا وسر نيبو هندب ناك ام ضقت
 (ةث) سا كهف دهتم لصف هنال مزاب هدوزل ىرب نم كاحدب كحاذا هنأالا هموزل مدع ىلع ل يلد ضقنلا

 ىذت#ب فوقوملا هعفنع فقاولا نع ةقد_صل اءاودن اامهدحأن رأت مامالا لوق ءارعل !ضءبحر

 هللا لا فوةوملان ع فقاولا كم لاو زم لوقل انا ىفاثلاو كإمالد قدص: الذأ هس فقاولا كإمءاقب

 هدعد وفق ولا لمق تناثئهللا كلم نال لطانا ذهو فق ولالبق هدفاتناث هللا كلم نوكمأل نأ ىذتةبىلاعت

 | ضيقلا قلطأ (ضدقي ىتح ف قولا بالو هلوق) ىدذفأ حونرم اكل ازبالو طق لزم ل ءاشالا ىف هكل منال
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 ٠ (نكج هالنمىلع) ..
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 | نانمتلعامل انلاهدّدص دووشاالوةدرعمم ف قولا لاطب اد كح الو هر هاطب لم ازوح الو لب وأتلل
 أ اافهمهفلطة.تلا بحامت اذ هوهريغو لاله لاف! .كح لانة داهشلا ىأ لطاب فقولا هلوق نمدارملا
 | ريغاجنالاثيش دمغتال كن داهش نافاو .هذا دو مشلل لوقب نأ هءاوذ ىننحما كان ا دنع للا هذه تعقو
 | هعس زوكالو هراكن كل لحالدورمثلارك ذاكرمالا ناكن ا هنراولوأ ام- ناكنافتاوا لوق: و ةددت
 ْ فقول انالطب ارتدص مددعن م ماب الو ةداومشلا هذه مدن ال بتكر نا ىتفم ا باوجو ةمققولا نعدجاوناالو

 اذك ىلع ىرادتغقو هلوق عمن لب رمالا سفن قدم دتلا هتدعلاو رعش ال مقولا نال فةودق ناكن ا

 لمح ديد تلا طارتشاهرهاظاسمم نقلا نعر خلا فاض لئاسولا عفنأ نعانخثالصأ دود ارك ذي 1 ناو
 نال(ةكرشلادعب رك اذِلو هلوق) ةصالخل |نعارن [هلةنام هيلا ر يشب كه داهشلا لومقل ةمسنل ب هنا ىلع
 الو ىدعتي هلوق) . ىوجرابتعالا ىفامدقمناكناو كلا فارعتأتم توك نأ باخ رخ الار قل عتيام
 ىنءي ف ةوو دعم سدح ىنعع فةوفامزالةرمواب دعّممةرم لعفلا اذه تامتسا برعلا ىن»ي (ىدعتب
 لصالا ىفوهو هلوق)فوتولا مزاللاردص و فةولا ىدعتلاردصفردصملاب امبنيب اوقرفو مزال بصتنا
 0 اجرا هول نو اهنااولاةالدو ىتبع نرعلا مالكن متفقوأ فرعبالو ىضذرأو ىرادتفقو لاقي( هسحاذاهفتوردصم

 ) ىدنفانادنس هل نارهاظلاو امهئنن سوما لا ىق ىوس نكل هم درةْغل
 هقور دع فقو فودولل ليقو هلوق

 كم 1 ف 2 قالطا نم لسرعزا وهف تورذملاو حوسنلاوب 4 كرضو نعل ١ جيس م اوقك ةغلامم (ردضملاب ةيه

 كا . 2 اجل 20 أوق) رهاظ سدلف 3 زحلاو ةماكللا هتقالعن ا نم ل_.ةامو اعلا هقالعلاو قاعتملا ىلع قلعتملا مسا

 اذا ميد ءامتغالا ىلهفذولا نال ب>ا نملاسوذ :رصوأ لكلا نيا هعبتو مهلا ىداز ( ةعفنملا قدصتلاو
 فقوول طمحملا فام لءلدب هلا قولو قد_صتلادارملانأب رهثلاقناحأوةديؤ مةيرق ةه هر [لعج
 دافأف ىهتن ادا ىف ةبرق نوكح هناقءارقفال هرخ [لءجولام فالخ ةبرقب سدا هنالزح 1 ءامنغالا ىلع

 :-ت-

 6 حو 0 ىلا فقولا ةلولمأر وصتمل نوص<نرعمءاينغالا ن وك طارت_ثاءارقفا رش [لعج ولام فال هلوقب

 6 3 تايم |[ ل والا نمط .رشءابتغالا ىلع فق ولازاوجم نا لصف انتخو ا ذاذك فاسالا,كيلعف كلذ حاضرا

 - فو نم مدالاوهام لعاده(ةفش- ىلا دنع هلوق) ءارققال رح لع نا ىناثن انوه نيةيعم منوك"

 و, نمل الا ىف هءلع ىرحاملافالخ در راعلاةل زنك مزالريغ هناالازثاح دنع ف هولا نا نم مامالا بهذم

 فسوبىنأو ةفينح ىأ انئابعد دعزئاح ف ولا ةئناخماىفل اق اذ فو الصأ ةف.:- ىنأ دنع ضقولاز اوج مدع
 ٍ اظفللا اذ هرهاظب و فقول ايصال ةفيت بأ ناكل صالا ىنرك ذو هللا م-وجردابز رب نسح او رفزود#و

 هديؤب ولا لكلا دنعزئاحوه لد نظاكسدلو فقول زوال ةفين- ىنأ دن ءلاقكسانلا صعب لأ

 ةالصلاهماع هناىورافتولا لصأز اوج ىلعةمالا تعتجاو لاق ث حراما حرش امتخالا ىف هل نام

 فقو مالسلا هيلع ءلخلاو اوفقو مونع هللا ىذرةيادكلا كل ذكو هنيدملا ف طئاوح عبس قّدصت مالسلاو
 نانءرد ىوتفلا هءلعو (متانيعلا سحامه دنعو هلوق) ىسرتن | ان مون ىلا ةيراح ةمق ان ىهد افوو

 لوسرا لاه فري كاض هرأ تاصارع نار عننا ن عىورام فقول ةعص لصا ىتامه ةنشلا نياو لكلا

 اهلصاتسس- تةثنالاسةذ رماد ايف هنمى دنع سفنا طقالام ب دا1 ريم اضرأ تدصا هللا

 نباو ف.ضلاو ىرقلا ىوذوءارقغلا ف ثرونالو بهونالو عامتالن ا ىلعرعاهب قدصتف اهب تقدصتو

 اعىفتكي ىنعي لوقمريغهإوقو ىنبع لوقهريغ عاطبو فورعملاناهمم لك أ, نأ ارملو نم ىلع انجال ليفسلا
 ١ هتحاحردق لوانتي نأهل حاس ةعتغلا ماعط قى راكلا ريظنوهو هسفنل عسبلاب لاما هب بستكمالو لك 5
 ْ ةلثملاءاثلاباسفنالذم ناكو غؤىعدترعاهباصأ ىتلا ضرالا(5) ضارقالاو ع. با. كلذ ل وت: الوأ

 | زوو ثدناتلاو ةيلعلل نوئتالب هنانالا طاح جشلارك دةعمنيذ منك اس مماهدعب ةحوتفملا
 ْ | نانموتلا بتك ىفاملقذاوااوهاذدو ىدنفأ حن ةمالعلا لاق دعد قاكهمدعو نونثلاىفاستال |

 سس سل



 هكراثعاملاعلئاقلا ناكن اف عذب بجأو هل-مل اقورعا هلم مل او هدف كا اقولو هنأ

 : (نمعملا غق نمىفاثلا»زجلا) هو.

 هنالهلوق) رردةوسكلاو ماعطلا ىفاكنُدلا فصنب هيلع عجربف ةكرشلا لامن مهادادقو هيلعابجاو
 ةمد دلل زح أول ىوجناديسلا لع بتك ىتلاةْضسنلا ىف عقوو ةمدخلاذخالاب هرماول ىأ (ةمدخلل مول
 ىتلاةلئسملاك الباتل ةلئسكى أ (كلذكنف هلوق) ىبتناة مدلل ذ ألا, هنذأوا هءاودلاقاذهلف
 ىنكرشارخاهل ل اتفالثم ادمعى رتشا (ليكت) ىوج ىلوأ ةذسلاءذهو كلذف ممسلا ضعب ىف عقوواهلبق
 ءلادنعريمت نولاب لعب مل ناو نولا فصن همزأو حمص هدعب ناو عدن ضيقا ل.ةنا تاعف لاَقؤ ه3

 لالا كلم نمدسعلاجب ون ثز حو هلماك ىنةكرمثلا بلطي هنوك-ل هفصن هلف لع: ناو هعبر هلذ لالا
 عيب وهم ضعبلا عرب نوضتن ريغلا كارشان اههجو محن مل ضدقلا لق نا هلودو هحرسشو ريوذت

 دعا ىرتشااوهلوالا كلمن مديعلا جب رخدشت حو هلوق ىف لوالايدارملاو عمن ال ضدقلا لبق لوقنملا
 ىناسثلا هلارمث ارت هفصن هنماعث ايراص لالا كارا هنال هكلم نع رخامتاوالوأ همف هكرشأ ىذلاال

 مسهفافىفاثلا فصنلاهتماعئابراص ةكرشلا ن م لوتالا نيب وهني عقواممل عال ىناثلا نوك لاح
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 باوثلا.ةرخ لا قو نايحالاربب امئدلا قس قتلا ب ويح ةدارا هند سف اطورشوالختو اكر قادس هل نا عا
 ةئالثلاو تلمسو تسدحو تفقو ىهو عيرمعلا مق نه ةثالث اظافلأ ةةسىهو ةصاخلا ظافلالاهنكرو
 لّوالا ب املا نمفاعسالا ىف كذوةرهوج تدبأو ثمرحو تقّدصت ىهو ة.نلا ىلع فوق ةناكىرخالا

 دق دصوأ ةديؤم ةةدصوأ ةسدحم دق دصوأ ةمرم ةةدص هلوةكح انعم ىفامو فقولا طفل «:كرنا
 حرص هو لوقلا نم هدب ال قولا نأب راعشا هس.فو ىسوتنا ةفوةومةق دصوأ ثروت الو بهونالو عامتال

 ىاكقاف:الابافةورس.ل طفلتالب طئارشلا عمة فقولا :روص بتكول هنال لوقلايدمقاغاو هصنو ىفاتسهقلا

 اماو نئاكن اناا قلع مالاز هم هنوكو ندوأ هفس را مده اهتم هطورشو موقتملال املا هلو هاةرهوجا
 عرفتو اكو لم هنوكودغ*احاذا فالخعادغىرادتفقو هلوقك نيلودغلا عماج نعرهن مصنف هتفاضا
 الجر اهعطقأف مامالل اكل هوأ اناوم ضرالا تناك اذاالا تاعاطقالافةو زاوج مدع طرشلا اذه ىلع
 ملسملاديراولو ةدترملا فال افوقومالاو زاهبلو زب هكلم نال تاموأ اهياءىلتق نادترملافقو اذكو
 مو هضرأ نماثدش فقوولفامواعم هنوكو فاصخلا نرحب ةيغقولا دوعن ال مالسالا ىلاداعن اوهفقو لطب
 لل اقولو انا قت سازاح ماهسلا مسلو ضرالاهذه نم هتصح عج للاقولو كلذ دعب نيب ناو عمنال هسه
 ناك امولعم طر شرات هءف_يذدال ناو ةيناخلا نعروئاغقو لكلا ناك صنلاوهاذافرادلا عبج ثاثوهو

 تقولادعي هملا اهع 0 رآ رمش نانءد لاله لدذو ةزسوأر هش امووم نواالن اود« دنءالوهجوأ
 ملوامواعماتةووأ ارمشوأ امون هرادفقو لجر ةيناخملاةرامعور هن هداقعا ةسيناخ ارهاظوالف الاو لطف

 دري )و هلوقذا لمأت همذو ىوج لاله هل عذام ىلع يرعب ملدارت تناق ها اديأ اغتو نوكيو زاجكل ذ ىلع دزب

 اندنعةبرق هنوكطرمش ىذلا فقو حصق هطرسش نم سدلف مالسالااماليصفتلا نم لاله رك ذام ىلاريش»

 ريغىلا لقتنا نمنا ىلعوأ 7 ال نأ ىلع لاقؤلو مد ىئذ ىلعولو مدا هعبب ىلع زف قوولف مهدنعو
 طرتشنال(ةتث) نايب ريزم هطورشش ىلع مالكدل قأمسو رد بهدملا ىلع هطرعش مزز هلئيثالف ةينارصنلا

 ىتلاهضرأ ف ةوهناامهدنعرقا هناا دج فاصخل | ىنامودود- ار كح ذرادلاوأ ضرالا فدو ةدسل
 ناقه ردع نعام رعت ىعت هروهسم ن وكت نأ الا لطابت ولالاقانلا هدد#ملالاقواذك عضومف

 لاله لاقاذ دو فولا الطن الة دارششلا نالان دارملا نأب لو وم ىسبتن اضقواهنأب تيضق كل ذك تناك
 جات فاص# امرك ذامن ا لصاحم او ناضضاقو ةريعخذلاو ط.لار بلا نتمىفا ذكوةلطان ةداسهشلا اهي
 نوال ا ا ل



 1 (نكح مالنمىلع) ٍإ

 قّدصتي هنكل لماعلل كل ذدع مي رلافاقيطم نون و ىدضق لزءهنالرن5آلا لع ىلع فقو بو ىلايزلل
 ىنيعور زيبا ىلع بصن (يح توملاناكولو هلوق) ةيناغراتتلا نءهحرشورب ونت نونحما لامي رب
 ناكف ذح ةبب رعلا ف تدئولو كلذ ىلع دب روخلا ف 4 زمو ةفو ذحملان كري هنا تاو صل او بو هو

 ةلاحىفانانعلقنت لهو تعطقنا لّمقوأ تام ن او تدقتد محلا ل قداعنافاعاج اهعاطقنا فقوت هب
 اتطش هكب رش نعو هسفن نعدحاو لكى أ (ا«ءادداو هلوق) تقلا نعرهت هاتنثاو مامالاهاغن فقوتلا
 00 1 0000 لف نافر ردةدانزلاب عجربرثك أامهدحأ لام ناكن افناصاقتي و (خلاد> او لكرع2 ىأهلوق)

 , 4 . دمر رس و انلقالغن ليكولا لعف عقد لف لكوملاءادأ قيس مدعلاعمادأ اذا ةفينح أ دنع ناعذلا بحال نا ىتش

 / 0 / 1 © || فرصت نه برقأ هسفن ىلع لكوملا فرصت نالاريد-ةتوارابتعا هقم_د قفا ة بقت هقمس لنا لكوملاءادأ
 7 لكوملا عيب ذ فني هنافاعم نامالاكبلا جرو اعاباذا لكوملا عم عسمبلاب ل ىولك ىسماتاسر كك
 هنعضرفلا اماقسا هنالهيرومألاريغب ىفأ هنال( ىفاثلا نعضهلوق) هر انملا نع ىوج ليك لا عسب نود
 تان ةلحرو دع 0 لهجلاو لعلافلتتصال اذو ل ىلا تاوغلا مك لكوملاءادادالو زعمراص هنال لعن ل مأ ءنمذفافلاخمراصف
 تراب 1 ١ 7 امههدزع ريلاوهو (اقلطم نعال هلوق ) رردالوأ هنيعل ازعني لكوملاهقتع اذا دمعلا عد لءكولاك

 ةاكز هعاقبا هعسو ىفسدلو هءىقأ دةوءادالابر ومأم هناا مه ةرافكلاءادأبوأ هئادأب لدك ولاا ذه ىلعو "6-0 يأ
 مرا ناي ةدلارراصق هبطقس مو هنع ضرغلا طاقساوهذا هيرومااريغب ىتأ هنا هلو رم الا ةيثب هقلعتل ةرافكوأ
 2 0 44 0 0 أه ىذقيلمهاردهريغىلا عفدولورمايكى علا طرتش ال همفوا.كحالزعالو زعمراصرع الا هادأب هنالافلا_فع

 0 2/0 مدع ل ةواضب أفالخلا ىلع لبق هلاوزدعن رادحالا مد رومأملا عذوأ نيدلا عفادلا ىدأ مه ءلعاشد
 00 0 نكن. رشلادبحأ لاق ةصالخلا ىفو (خاةمأءارش اهدحأ نذأ ناو هلوق) رهن قاغتالا ىلع نامضلا
 طم رن تكسف كلذ لمكولا ل اقولو هل نو كح ::الاهارتش اف تكسف ىسمغذل دب راح اءذهى :رتشأ ن ادب زأ ةيحاشل

 تدور ' او [كيب سلا فالذحال مأ ىذر لكوملا لعاذا ةكرعشلا محسف كلع ليكولا نأ. اههتني قرذو ءانوكتاش اراك
 هدارفن اوه رص دقو طاغاذهو فلا ىف لاق همحاصاضربالا ةكرشلا سف كلعال نيكد رششلادحأ ناف
 اضربالا اهمجومريسخت كاإءالاههدحأ نانم سدنتلا ىفام ميصعلا للعَتلاو ضو رع ل املاوزمسفلاب
 دب ون لوقأو ىواعطلا هراتخاام ىلع لو قرغلا نمةصالخملا فهرك ذامنأب رزثلا فب احأو همحاص
 ا لمكولا نأب اهرندن قرقلا مقتتس فيكفالصأ اهف ةكرشال ةلاكول اهلّمسم نا طاغلا ىوعد

 نر 1 58 .-/ حا اهبجومرييغتب دارملاو هباوص صاصتخ لا ىلع ىرخشملاع وقواهمجوممدارملاو رهنلا فهلوق نالوا . لير, 14/7 | ةلكولا سف كل« لبكول نب امني قرغيو لا. نأب ةلكوابةكشل الادب باوصل انامل هظ ةكرشلا

 لادن ااوصلا نانم ىوحلادسلاهرك ذامطقس ذ_ةةحو سنخل نع قيسامرهاظوهامكك
 ملا نوكمال نانعلا كي رشدحأ نا فخ 2 (نيضوافتلادحأ ىأ هلوق) كارتشالاب صاصتخالا
 هلوق) خل ارهاظ هلوقب ع رص هلوق لادباىلوالا ناكو ىوج ىقتاسفتاهيدسقتلا ن ارهاظلاو كإ ذك هيف
 ضد نعض ىنرح الا نم ىأ هنماكملت ناكهنع ىّدافةاكن لا ىنعّذا صش لاقاذا كو هل ةمه ناكهضرقف ُكفنل نالف ىلع ىنيدضبقاصخمشل ل اقاذا|مو ده ناك كلاهضبق ارخالا امه دحأ لاق متاهاب رتشا ذا مراصف صاخلا ىأ كلملابالا لالءاولا نالهدصن مه نمت نذالانال (ةفشح ىأ دنعئنالب
 0 ةصاخهل كلا عقفةرو سضلإ ةكرشل |نع ىنثةسم كلذ نال .متوسكو لهالا ماعط فالخب ريقفلا
 9 اررامهكلم ىف لخ دق ىنئتست الف انتلث-مىفدر ورضالو ةكرشلا لام نم هيلعاني داب دؤم ناكف دقعلا
 ىل_ععءاشا ههسأ نءلابذخ اي نا عئامالوامرملعاني دايضاق نوكمف هريدغت ناكل الذا ةكرشلا بحوهىلع
 .ااامهد-الوأ امهكللا عوقو ربدة7 ىأن يربِدَعَملا ىلع هلوقو أد زدو كلاو ماعطلا يئانسسال نيرب دعا
 نها ناكف ةصاخر وم ألل عقوءارمشلا نال 1 نُملا فصنب هيلعنذ الاعجرب امهدنعو هلوق) -

 وس جب



 (نمدملا ند نمىفاشلاءزحجلا) مول

 | هعاقنأب (هناعأناىأ هلوق) ىننعدساةدقع هريغةعفنمفوتسا هنال (رخ اللام لئمرحأ لماعلا |
 قليم-كتلاو لوالا ىف عمجاوه ةناعالاقهداز زعم الا ها جو هعج و هعاوأرخ الا هءجوامهدحأ :

 طوسمملاق هعدق: اذكودهم لوقةراد-ملاىفهعدقتو لبق (غاباماغلا. هلم أد عدنعو هلوت) ىناثلا |
 راتةغاوه طوسملا ىفخؤملا نأ هدافخةبانعلا نعرمثدهم لوق اوران امنا ىلع ل.لد فسون ىأ لهلد
 | ىبتنا ىوتفللراتخ لا هنالد © لوق فندملاراّتخاو حاتفملا قف هصنامىو# اركذوةبادمل انامىس.كب.ع ِ

 لئملارحأ قاطأ هنار وهظلا هحوو ىبتنارهاظد#لوقهلا>|ناالا لّقح فنصملامااك ناهمذو |
 امولعم ىمملا ناك اذاام هل ع ن كحل تدسف ةراحا لكف فالخل اذه نا لءامثةزواسجلا مدعب هدب لو |

 الووعوأ ىعدملا ىلع دازمال هنافدوجولا لكن مامو. عمن اك ذااما نْعلاو فص:لاكهو نو د هجو نم

 (اهمت له نازو<ىنلاهلوق) ىوجو رم: غلبام اغلابز-الا بجواب وثوأ ةنادرحالا لعجاذااك
 ىلع ىرحو لوعفم ىنعءناكحا زا لبعفىفكلذزوح هناالا ثدنأ لانة *لوق.نا رهاسظلا ناك
 ىل_عقبت مسقو ةده# بانت ن ازو< سق نيه ىل_عّمكرشلا نا اذه همالاكن م مفي هنا قب هفوصومهأ

 دارملان أ ىلعىنتس حراشلا مالكن مد.سلا همهف ىذلاذهلوقأو ىوج ع.جاريلف بلقتتالو داسفلا
 أ وارلاماوكلذك سلو لصالا حام هيف كرتشملا ناكن أب ايت اذابفداسفلا ناك امّ:دسافلا ةكرسشلاب|
 ' اذاكى :رخا ةهج نمدا فلا ًأرط ناكل لالا حاسم ريغ ناكنايهمف ك ارتشالا مصن همذ كرتشملا ناك اذاامأإ

 دمعلا ىلع ةكرشلا تيقبل طرعشلا|اذهرك ذر لول لاك ناكو اعدم مهارد ب رلالصأ نماوهدحال طرتشا
 فنا مالكى نالاقين اءاسءاع باوجا ىلا ادي له نازو<ىتلاهلوقن راشأفهدارءاذهأ

 هفلاخامرك ذ حرخاللام ل_همرحأ هءلعو لماعلل ةدسافلا ةكرمشلا ف بسكللا ناالؤأ _كذ هنالاضق انت
 نيتلثسااعوضوم قال اىل ارا شاف لففلا ام هر ناولالاردقيةدسانفلا ةكرشلا قب رلاو هلوةد

 تعقو اذاامايناث هرك ذامحوضومور هلا نمءاقتسالاو ف ىف ةكرشلا تءقواذا|مالؤأ هركذام عوضوخ
 | الر افلاأرط نكلولاملاس أرق ىواستلا عمانالث ابب رلا طرتشاوالثم هعببو ربلاءارمثىف ةكرشلا
 لضفلا طرمشن او هلو ةب فنصم ار اشأو ةاعمم هارد < رلا لصأ نمامهد- أ صصص: امارتثاكض رع

 يد فاذااماةكرشلا تداذا امم << لاملاس أرى ى واستلا عم رلا لاف اع رمت اوحناىلا |

 ردقب هلوق) ىوحلا ديسلاهركذامطوةستررقتلااذهبو لاسملا يسح ىلع امردن يب رلانوكم والف

 رحالاو اهرحاؤمل لجراةداد ف دولاكل لاسر خالل ناك امهدحأ نم لاسملاناكوإ هنا ىلعهيدبن (لاملا
 ربلابرحب رااقرملا اهماع عسسيلوو تحمل اود_:رفسل كال ذكو هل ؛هرسأرخاللو كل الإ ع رااو تدسف مهند

 1 ذامللع مهضعي نا معاو رب: ضورعلاك ةكرمشلا لام لصتالةرادلا ةعفنمنال ةيادملا لثمرحأ ارخاللو

 ردملل عت هيا عبي راكوردق» ردقمفلاسلل عاتب رلانابلاملاردقبةدسافلا ةكرشلا ىف ب رانا ند

 بهدم هاما ل اللاعبات رانوكور ماكدقعلا حرف اندنع حي رلاذارطت هسفو ةيانملا ىف لاق ةعرازملا ف 1

 دتف دقانههوادوحو مدقعلا ناك اذاد_ةعلل عدات هنا باو اواض انم مالكسلا ناك_ةرماكىعذا ثلا
 بحجاو هنوكلدقعلاداسفل ةمعمشل |تدسفدقو ةمهمتلا, ىتست اما: دانزلان ال لاملاعباتنوكمف دقعلا

 ةكرشلا لطبتو هلوق) ىوج لالا س أر ردق ىلع قاقتتسالا ىت.فالضأ دون 1ةيعمشلا ناكراصف عفدلا
 ديقتلا ىفانب تلق نان ىوج لطتت الكا ةكس ناهرهاظودةعلا ةكرمش ردلاكىد:جريلاهدبق (لا
 نانعلاو ةضوافللرظنلانقالطالا تاق اههدحأ توعاةاطم ةكرشلا ىأ لطءتورردلا ف هلوةروك ذملا
 ةكرشلا تاطب ةلاكولا تلطب اذاو توملاب لطم: ىهو ةلاكولا نوذتت اهمال (امهدح أت وع هلوة) ةافانمالف
 ةكرشلا ةعباتةلاكولا ناب اوجلاو عوبتملانالطب عباتلا نالط نم مزاد ال هنا هيف نكللاهن مايد الذا

 اهراكن اباضن ألطبت وةديانملا نع ىوج هطرش نودطو ريثلل قةحتال هنا موا عمواهطرمث اها ثدح نم أ
 اال دي زازيراةغاوهدب راضملا فالذاضو رع لا لاولوام_هدحأ مسد و مف ك_ءملعأ الهلوقو

 ” يانرال

7 -- 



 هبال (ندكحبمالنم ىلع)

 عون ىفنانثاا كرتشي نامت روص ىحناولولا لاق (هوجووءلوف)  لضفلا طرمش لطن و كاذ كح مب راف
 نااهزاوج طرشو نيةصن مهني عيرلا نوكب نأ ىلعاعس وةٌشسفلانابرتشي نا ىلاعاهلكعاونالاوا ضاعن
 الضافتول ٌي-كلملاط ارت.شاردق ىلع مر اطارتشاو ةكرمشللال,اف ةكرمشلا دقع هبلعدو.ةءملا فرصتلا نوك«
 اذانانعلا ة كرت فوزو<اله رلاىنانو انو نائلثلارختاللو ثاثلا امهدحال ناكن اب ىرتسثملا كلم ىف
 دارملا سدلو ىلشلا نبا حرم نع ىو ىحماولولا هركذ قرغلاو زو لاملا ف ىواستلا عم مب رلا الضافت
 تايب لود هيلع لدي ب رلاف ىواسقلا ط رشزاوج مدعدارم الب ةكرشلا داسف ىجياولولا مالك ىف زاوجل مدعنم
 هر لا ل ا ام-ههوجو) (ارتش لا ىلع هأ د( ل ُّط هرمي ىلطذ وهل أوذ ىلا ى راس علا هر نأوفتصملا
 ا / ناو 3 مل-سلا قب رظاعس مازدا دل راو هتان ريشاام نع ه:مناعفدب علال صح افاعس 0
 2 تم 7 8 هكرشلاد_ةعئتالف لاملاعرف مب رلا نادل (ىفاثللانال هلوق) ىوجلاملا شاة رشي و
 ا | ةلاكولا لقيام عسيلاوءارمثلا نال نكم أ دقو ةلاكولا نب رلاليصحت ةكرشلا نمدوصقلانااماو هنودب
 اع 00 0 0 ىوج لالا مدعل ا هعمل ذّست ا هئالدوح .ولل تفمضأ ماو سدلافم ا ةكرمثاضب أ ىمه-"و (تان رسول 5 نهمير» ل كح || ثنعدو هلوق) هنالاةيحاص ىلع هل ةناالو ال هثال هن راش اه رخ الا نءالكوأ رئمدحاو لكنو ف

 ىدنجربلا نعىوجلا هلق ام ىلاءاعا هذ ( سائلا نزع ةهاحو هلو نمالا هثيسنلا,ىرتشس ال هنالهلوق )

 رسال ةكرشلا نمعونلا اًذهناف ىرهوجلا» ,ر, ذفارشالا ىنععموجولا نوكت نا لمح و لاق ثدح

 نسل ' || (لضفلا طر لطب وهلوق) ىندعهيحاصهجو ىلا امهتهدحاو لكرطتب اههرمأ اري دل بلح اذا اههعال
 ب 1-3 5 لملا نبل اكل ا تاناعتاب 1 لاتوأ تا لم ال ب رانال

 ١ 302 / ركن / ردقب ناعذلاو اهريدي ى شنالو نامض ا'لضفلا هل تطيفذخ أ امملق ,ديللا ىلعهمقلب و سانلا نم

 هاير 0 فاز.” تاب |١ (ةضوافمن وكن ةكرشلا هذه مث هلوقإ) ىلد زنعذ لام رهيلعدئازلا عرلا ناكف ىرتشا|ىفكلملا
 0 ها ارو ,تدقعوأ (اهطئارش تيعو راذاهلوق) ىوجةلاك ولا نعضتنو فنصملا لوق نم ع هنالاناذعو لقي
 - 1 21 ا « مت .غوار اخ 1
 7 1 د ني وكل اول | .ةالو و ضراكلل ذل ركديل نأ تةلطا اذاو قيساك اهطئارشو 5 تاوتضرلفلا اقل

 هع ا ,. ف اهطنارشابسذ تءّتجاو ةضوافملا همضتقنام عمجا رك ذو ةضوافملا ىلعاصناذاو ىننعلا لوقورانانع

 3 در كنمو , || اك طئارشلا رك ذ طرت ال ةضواغملا ىلع صيصنتلا عم هنالرهاظرطت هدف نانعذالاو ةضواغفمتراص

 530 ب + || لكل عو نيغصن امرتدب ىرتشملاو دل افكلا لهأ نم انوكي نأب ةضواغمنوكتو رولا ف لاقاذ و ءانمّدق

 ىأ 1 لاو 7 3 ماجي ١ اركذيوأ هلوقف اا متايضتقمارك نيوأ ةضوافملا طفلي ناظفلتي 2 رلا ف نابواست وهنع فصناوينم

 تا اليو ا واولا نو دوايريبعتلا ىنيعلاة رادع باوصل نا لعب هنمو هانركحام ب رصواولا نودوابأ هتامضتنقم

 200 ا ب ااو تش لاسم محرتب نا هقح نمن اكو ره اظوه مك كل ذريغو ىنعي م(ةدسأفل اةكريثلا لصف«

 ) 1 9 ادوجوم نو كجبالو ةدعلاتثاؤدسافلاو اعرشدو -وم ميمعل نال ةدسافلا ىلع ةديعصلا ةكرشلا مدق

 8 ليكوتلا نال (باطتحا ىف ةكرمش صن الوهلوق) حاتفملا نع ىوج هترد تطخنافهجو لكن ءاعرمش
 كلءالف هكلعل لكوملا نالانه ىنعملا اذه ىيقعت نك<الو لكولب تبانوه اعف فرمصتلا ةبالو تاسثا
 ءابشالا فو (دايطصاو هلوق) ىليز هريغل هف كلا عاقب نكعالف هذخأ نإ حابملانالو هماقمءريغةماقا
 ههجوو ىبتنا ك عدلا دمصك ماوس ةفرح هذاختاق اذه ىلعو ةيزازبلا ىف اذك ةفرسوأ ىسهلتال /|حامدمصلا
 نم ع هنال ة فرح هذاخت ةحابا قيقا دمصلا باك لو أر دلا ىف نكل داع حورلا قاهز اذا انمهضعد
 لاؤلاوه(ىذكتلاو هلوق) ا يمصلا بهذملا ىلعءاوس ةحانالا بسكلا عاونأ لكو باستك الا

 داسفل(هدحو لماعلل بسكلاو هلو ) ىوجرطت هيفو رع ىدكتتلا ظفل نا ةمانملا ف ىنبعلاركذو
 ليكلابامهنم لكلام لعن اامهمدب نْعْلا ناكءاعابوهاطلخ متاعمداذخأول ىتح بسك ايدرفنادقو ةكرشلا
 ؤ ىلع ىأ هل اوذ) رهن ةةسإالادازامف ق دص الو ف صنلا ناممملكق دصالا اوةعقلاوأ نز ولاوأ



 اهلع ص يصتتلااما نيرمادح أ طرششلا نا هنمديفتساف هااضن أ دهق سدل حي رلا ىف ةفصانملا طارتشااذكوأ|
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 1 أري الا فصنلا المك وليقتملا لمعلا فصت ىالتصأ دحاو لكن اك لمعلا لوبقب رثآالا ههنملك |
 ظ هفالخانمّدق دقو نائعلاو ةضوافملاريغهوجولاو لبقتلاناهرهاظو رحبلا قلاقب رلاىف ةكرشلا قةحتتف
 أ ةصاغةراحت ف نوكج امنانعلافانانعو ةضو افمنوك دق هوولاو لسسقتلا ةكرمثو هب زازبلا فو
 أاممفلاملارذاذااعف نآنعلاو ةضواغملا نمرمامنا قدقحتلاو ىبتنا تاراضلا لكى نوكن ةضوافم او
 . ]| ةضوافم نوكتالو القت نوك ةكرمشةروصر طنب ىو ا لاقرهال.ةتواهوجو نانوكسشرك ذي ملاذاامأو
 . || قاطملاصوصخلاو مومعلا ةضوافملاو نانعلاو هوجولاو لسقّملا نيب ةسنلا نوكتف اذه ىلءو انانعالو
 ةياكميلعت هنمو اهقاةحتسا نكعىثلا (لامجالاالبق تن ىلعهلوق) فنصملا مالك همضتقب اكن يتلا ال

 | كولا ناللاّوسو ظاعووهارقو كاحمدووشو نيتفمو نيلالد كرش فالخي هم ىتفملا لعهةفو نآرقو
 أامأو ىبتنا عصا مارح ل مج ناكر ت_ثاول هي زازملا نعرحملا فوهاسشالاو ةينقلا نعرد عدنال لاؤسلاب
 حب رارتكا اطرشولو (امهننب بسك !نوكبو هلوق) ىدنج بلا نعىوج ةسيصصف نيلاسمل ةكرش
 راكحالا ارتشاؤ قدح اامهد_حأ ناكاذا عفلا نعربلا ف ىذلاورممزاوحلا عصالاتالعامهاندال
 ةقلطمت عقو ةكرشا!نال (سا.ةلاوهو هلوقإ) مهضعب مالك ام لع هنمؤ حلازاوحما يمل اناهه اندال
 | وجول ةيضتقم ةكرشلا هذهن ان اسقسالا هحوا متامجوم نمةروك ذملا ماكحالاو دا فكل اركذ نع
 لمعلا ن امك ىن ةضوافما ىرج ىرش هنلع هل.ة:ذافن دس رحالا نس ذو اءهنم لك ة مذ ق لمعلا
 ىه نير مالا نيذه ىوسا عفو بولطملا ىلعةرداصم هيفو ةيانعلا ىف لاق ةيادملا ىفاذك ل دءلاءاضتقأو
 همزاد و همح اص ىلع قد هوو نوباص نم نم ن.ديامهد>ارق أولا ذو نانعلا ىضتقم ىلع ةمقا

 عئانصلا ةكرشف طرغشم الو هلوق) هنامماوماعاصتب ملوةضوافملاب ع رصتلا بجوهرارقالاذافن ناله صاخ|]

 7 ظ فارصو طامخوا هبل ثدح غاسصوأ طامخخوا هلوق ىلا ف نصملا لدعاذو (ناكملاو لمعلا داحتا

 | نمو ىد:جريلان ع ىوجهوحنو فارصلا عم هفالخ اكد ىف غاسصلاو طامخلا نكسر الق داالثم
 . || نمنالزوسالناساسقلاو فصنلابلمعلاهءلعحرطمف هناكد ىلعرخآسلح نا ةكرمثلا هد هروص
 أ هلوق) ىنبع لع توناحمابحاص نم لقتلا نالاهزاوج نسقساو توناحاوم الا نمو لمعلا امه دحأ
 | لماعلا قاقحتسا|مااطرمثام ىلعامب:دب:رحالافرخ ال انو دامهدحأ لماذا ىنعب (امبننب امهدحأ بسكو
 أ ءاوسو لمعلا مو وهو ناعضلارهقق دف هل انماضن وكيف لمقنلاب لمعلا همز هنالفرن ال اامأو رهاظذ
 | زاحانالثالاملاو نيفصن لمعلا أطرسشولو رذعالب ادع عنئماوا رفسو ضركر ذع لمعت مل ىذلل ناك

 | ىضتقاثدحفذصملا ىلع كروت هذ (حمتاانانعنوكيدق ةكرشلا نمعونلا اذه مهلوق) ردو أدز
 |عاممتسادذعةضواغم نوكدو هلوقإ مدقت دقو ةضواغمالو اناذعنواكال ليقتلا ةكر رش نا هجسقت

 رك ذباحرصماوساهطئارمش ىلع ص يصننلاب ةضواغمريصت حئانصلا ةكحر شن ىلا ءاعاهنف (اهطن ارش

 | عم ةضوافملاهذعض امرك ذ نمدمال هنا هماللكىضتق |ثمحر ردل ةرامع نمرهظ د الافالمخال مأ ةضوافملا
 امهدحأرك ذلن ادق سدل هةنعذن ام 0 دعم ةضوافملارك ذناننسح جشلا همقعت اًذفو اهطظفا طفاتلا

 3 ظ ندح شا لوق تلق ناف اطنفاب ىهركذت ل نا اهطث ارم ىلع صيصنتلا اماو وطئ ارمشرك ذبل نا | نا فأب
 تاق ةضوافملا طرمثوه ىذلا ىواستل ا توفي ذ شن ح هنال لكشم ادنق سدل حي رلا ف ىنعي هغصانملاطارتشا
 نع ىنذب ةضوا فال ارك ذنادارملا لب همف تواسفتلازاوج ب رلاىفةفصانملا طارتشا مدعنمدارملا سدأ
 ىف هطارتش اب حرصنا ناو ةضوافللا.ضةقمشش» ريغ قو همف ىواسستلا ناله .و فيصنتلا اعارتشا

 ىلعامبتنب ع رلانوكو انانع بلقنتو ةضواسفملادسفت له مب راف توافتلا ىلعو ةضوافملا لع صنول
 هرألا مهن مب رلاضصن: و تزاكام ىلعةضوافملا قدتو توافتلا طرعشديسفيو | هطارت اد المج تواسفتلا
 | هتثلاشمو |ىرتشملا ةفصانماطرمث نافهلوقوهو ىناسثلا ىلارعش هوحولا ةكرتش ف فنصملا مالكو احيرصأ
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 عم (نكح ءالذم ىلع)

 قيساكرت الاعب ةلاقال ا

 راح هءاب عاستمىف ببعد رقأوأو هتصدء٠ نءمزاحسعال» ن اوبنعةن ناك نأ ن نول نم طحنا كلءاذكو

 ةراتلاءنذال اود.علا ةراك ضوافللو عئاملاربغ بيعلايرقلا ناك اذأاى ماش هقالطادوهو رح امهم

 هيده لو.قو لام ىلءولو قات ءال االودمعلا يبو زن لك- الزوالو نانعلاّكب رمش نودةمالا < يورو

 مدل دللاو زيخاو ةك افلا قزوكاحاو هكمرمث ةصح قزح ههووأ انو ىسك لو ةماعاس ليلو صوافلا

 هبهووأ ابوث ىدكولو هلوق المل لوك ب ةيدحلا دمسقت ىئيذ ّ 0 دهلودقو هلودورح ههاشأو

 ةرادت لك هل ف كي أر بل عا هل لافاذاو ىلوأ ناكل كيرمثل اهل دنأ وو قافتاف ضوافل انهدمسغتامأوز رح
 حاب رتسالل تعضو ةكرمثل نال ضوع ريغ اكسلقوأ لال اةالت | ناكاملكاذكو ةسهلاو ضرقلاالا
 نالام,لعزاحان انعرخ امد. أ كراشولو هحرمشو رب مونت اهدقعهمظتن . الكل ذك سدلامو هعباوتو
 رحبانانع دقعنتهنذانودبو كب رش ذابزاسةضوافم كرام ناو ةضوانفملا نم نود ن اعلا ل ١

 دقاعل اره نوكسي ناالا |موماعنيذب ةكرشلا لامن ماعيش نهرب نا انانع كبرشلل سدلو فرصتي ||

 فَلا رع هي. .ةورون جخصدقعلا هةءالودنع ناسمترالاو نه 0 ارقاو هكب رمش نذابوأ نيدلا بجوهف

 اهزواذاهزواحتالو طاممدإجرخاهل لاتول اذهلو هلعف هل نكم 1 رش هنعماهناذاامه دحال ناكام لك
 عاباذاو رددكي, رش هصد ق زم ةي راح نانعلاك ب رمثرقأ ةصالخلا قو هكررم ةصح نء<لاملا كلذ

 ندللو هض.ةرح الل سيلفا مه دحأ هماو نيد لك اذكوىلا ضقرت ا ا] نا نانعلا ىكرشدحأ
 هنادأ اعف مصانمن اامهتمددحاول رسلو توسان حد م ئىرب هسيلا هعفد نافهعفدنم عنتق نأ

 عضد لاو براضملاو انانع كيرشال سدل و ضوافملا فالخم هملعوأ عابئذلل ةموصخلاو هعايوأرخالا

 هراحتال كامن انعلا كب 1 كك رقةساولو ةملالمرمشامناث لالا برو كي رثلا هفلح نم فيات

لينرشلا فو ةناخمان عر ة اخ مزاتاغلا نالف نم ضرقتس اهنان كس شل ادحار ةاولوامهمزل
 نء ةبلا

 ىكرشدحاب رجلا فهد سقتف ىهتنا ضرقتس نا ةهضوافملاو نانعلا قي رك نو م لكسل عملا حرش

 فالخاعاجاةضوافملا لعدة ني وهم اردنا كنار رت نم ضوافمعبب صو قافتا نانعلا

 6-1 ل|ىقتاوجلا ىاطا(براضدو هلوق) هحرشو ربو:ت هدنع هضوافملا ىلع ذفنال دح سدس هرارقا

 رو راف ههترات نم سدلاعف فرصتل جرامات حأ اذا لصفتلا لدور
 ذخا اذاامأوامهتراحت نموهاعهردتل ه.حاصةرض<ةيراضم لاملاذخأ اذا كلذكو ةكرشلا دقعتحت
 اكرتثمامبندب ص حبرلا وكي هكيرمش مسخ لاح اقلط هواامبتر احت نب مناك اعف فرصتنل ةيراضملاملا

 لاسملاعفدنو اب راس تالا ةهلو 2 اط.هللا ف اذكل املا برو براضملا نيب ةقصنو ةكيرم هلدفصت

 ءارشوا عسب الجر امهدح ا لكوولو (لكويو هلوق) رح لمصفتلا هيف راضم.ذخا اذاامأو يرام
 هحرذ نارخ "دلل سيل عابامن ةىضاقتالجم عئابلا لكو ناوابنعاحراخراص ةلاكولا ن ءوض الا هحرخاو

 عايضلاو نارسخلاو ب رلاراد_قمى ءذيعبهلوق ليقف (ةنامالاملا ف هديوهلوق) رحةلاكولا نع
 هفانثتسا ك|عالارم | ىكح نم لك ةيجلاولولاةلاكو ىناسءالدتسمرح هتومدعد ءاع داولو هكيرشل عفدلاو
 هندك ىلع عرشتو يسن اق ديععسمت نو راجل جب نان نا الريغل اء نامدل] تاحادقنا

 براضملا هلثمو ليصفتل ايو همزاب الباب دك رز ةساخ تاطةيادملا ىراقدنع نشا لعل

 كيرشلا نم مكىدعتلابإلا ع نع: الهناكي رمشلادب ىف ةنامأ لاملا نوكىع ىننيو ىلوتملاو ىدولاو
 هع : دولا ف ع ىحسو ةيناخلا فقو فاك بهذملا لعهمحاص تبرصناله هروعهضواسغمو | انانع

 هاشالارارق اق هرك دل نال هم .فطاغلا عدا مث ررادقءرقأ (ة#) هحرشوربون: هاش لل فالخ

 نادك رشلا نمعوذلا ادهرااجاو لاكن ارت اديالاو عئانصلاةكرمشاضت أ ىم-تو ( لمقتو هلو5)

 0 .ًال علي نوكيا ترمتتيالوهر لروصالا لي را صصود ١ ايم ةوصقملا
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 أ لكلا كله ناو ةك رشا ىلعقاملاو زيمعلا مدعل (ةكرششلا ىلع كلم املخلا دعب كاإ هناف هلوق ) رهن طلخا |

 اذهب وءارشلا لبقابد رق هلوق نم كلذ مهفاككارتثالا دعب ىأ 6 الالام كل هو هلود) رهن تاطد ا

 | اهركذ ىتلاةيولوالا عف دي ال هركذام لوقأو ىعنغملا كإوف لاقولواميرق ىنآلاحراشلا لوق عفدناريدقتلا |
 هلق عقيل كالهلانالءارمثلا تقو ةكرمشلا مامقلاط 0 (امهندب ع رتشملاقهلوة) ىوج حراشلا ٍ
 تردّ ناامهنم لكل ف دع د نعد ةعةكرع 2 رتشملا ف ةكرشلا هذه مرن الالام كالهب ريغ الف لطنتلا

 لوق عجرتريثكم الكر هاظو هسصن ىفالا | .هدحأ فرمصت مصنالف كم ةكرشداب رنين سحلا لاقو ه-فأأ

 ىضق دقو هكب رمش ةصح ىف لبكوهنال(هكبش ىلع هن نم هتصحب ىرثاملا عجر نكلو هلوق) رمندمأ
 تدترتلا ىلع ل ديام هدارع ناكو اطرم#تسدل ( ب قء:ل| ىلع ل ديل اغلان هلوق) كار دتسالا هجوالذا ىلوأ ا 0 . كور

 امهدحاوأ نيلاملا ل الهبل ط.ةونآملا لوو قرظنل ادمد اهلعم ف تسل هيولو ال اهده نأ ىلعاضب ملوش 9 قا 1 6
 / ,ذهو ىوج قب اسلا فدصملا وق نع لفغب نازاوج اهلكمىف ةيولوالا لب رظن همفو ىعنعءارشلا لق ! 0 كك 0

 لطي نا ةكرمشل اد قع نال طمرمث ام ىلع( امهندد كرتشم ىرتشملاف هلوق) تمّرعت ىلاباهنع ىنغتس ةلوقلا ِْ كيري 0 لل 1

 نم هتصح هيلع عجربو د هرفملاةل كولا مسام مدن اكرتشم ى رتشملا ناكف همقانأ بح رصملاةلاكولاهك الغلام كم

 ةكرشلا نعى ىنلاةلاكولا كي هكلمى هلوحخد زال (ةصاخ ىرتشللووف هلوق ) ىتاي زانرك ذا نها | "عر 1 0000
 دسفتو هلوق) ىليزةدودةمتراصإ مالا اح .رصاذاام فالذ |رنعض ىفام لطرف ةكرشلا تلطد دقوأ] هل 5 ا
 || هنالالرهت ىعملارد_ةلاالا جرخال ناءاسعذ اًةكرشلا هب ىف نت ط ,رشلااذهن ال (حئاط رمش نا ةكرشلا | 1 1 3 0
 حرص تلق فدصمو رحب ةكرشلا ال طرشأان الطب ءرهاظف هدسافلا طورشلاباهداسف مدعل دسأف طرش 0 21 3 و 0

 1 3 7 . | ىو 2 4
 انواغت هيناسخملا نءرسملا فورد لاملاردق ىلعحب رلانوكيو ةكرشلا داسفب لكلا نياو ةسعءرمثلاردصأ ن0 تم

 . 9 .٠ . - . .٠ ايان 3 5 5 - 0 ا ىف - »

 امعاو دقعلاد اسف كال زيد درب ملاولاةت دف نيغصن هعيضولاو حب رئااط هرمثو نانعلا ةكرمش ف لاسملا نأ جل ني

 ناك ب راضملا ىلع ةعيضولااطرمشولاذكو ةدسافلا طو رشلاب لطبت الة كربلا نال طرمشلاداسف هيدارأ || |” ةيهرو م ف 2
 ركفابعدبق (خملا عضم ناةضوافملاو نانعلا كيرمث نمدحاو لكلوهلز) قيسو ىبهتنا ادساف] ك(ىئس ( هو ربك
 ليكوتلاهل سل لمكولا اذدحو دإ ثم نوغتالئثلا نال كراذد الكر رشلاف ةكرشلا نءزارتحاالأ| 2. 1 0 /
 0 ل 2 ل ا ا ل ا : و ا
 تكي نا تتاكلل ناكث مح نوذأملاو بن كاان ضقت تاق ناف قدسامل براضد نادل سدل براضملاو لاير. ون( 0

 ٠١ نيم رص

 تتاكملانوك امأ لوقأو لد زكيرعثلاو براذملاو ليك و فال خت هسفنل فرص امرتملك وذم همز ا
 ق.ساملاقي نا قب هعضرهظ. ىذلاف نوذأملا امأو ىدعلا لوص> ىلا لصوت, هنالرهاطف هسفنا فرصتي 00

 ةضوافملاةكرشش ىأ ةكرمشلا نءزارت> الل هلوقو هلع فطعامو عضس نا هلو قب ىارك ذاعد.ق هلوق نم

 هىحييرصتلا ىأ سكه كي رش نذا نودبةضواغم كراش نادل سدل ىأ كراشرال كي رشلافهلوقو

 نذالا نو دياهن ا!ىأسسو نذالا ىلع فقوتت الوام,.ط عزو اهن اقانانعرم ا|اوهدحأ كراشولام فالخ ْ

 تيبطعو لعفواةريعب ناهل سدل ك احا ناكر ءرملا فو ةراعالارك ذي (عضي. ناهلوق) انانعدقعنت
 ناهوزءامعسو ىبتناامداخو أ ارادوأ ابونراعأولا ذكوالن اسقسالا ىو نمت نا سامقلاف ةنادلا |
 ره اناسعتس اهدي ىنةكرمنلا لام ناكنا ةئدسنلابىرتسن نادلو هيزازيلاو ةصالخت ا نعز د ةثيسنو دنس

 ةبادتسالا كإعال هبال ةصاخ ه ةمرسنءارتشاام ناك ةكرشلا لام سنج نمئثهدد فق.:ملناف فلا نع
 | افالمن عيسااو هالوأ لج هل ناكءاوسلاملابرف اس و ناضضاق نعانيش ةضوافملا الخ هكيرشش ىلعأ

 ْ ةيريهظلا نعرد حب ربل نا لاملا سار نمءازكل اورغسلااةنؤمو الال او نعخي لج هل نال بقوءامشالل

 الواو زاح هلمةور الا ىن-ءدرو اعامامهددحا عاب ناو تزاحرخ الا ع-ٍبامهدحأ لافأ ناو ةصالخاو !
 0 ا

 كا



 19+ : (نكحسال:م ىلع)

 نب ةلاهجلاب داسغلا مدع قرفال هنا ىلارع شب ام ىجاب زلاءللك فلوق أو ىوجاهرق أو ربنادصقالا .اهتويث نكي ةكرشلا رنهضت امم نكمل افانعشالا مدن الف لو ومكةلافك امال لالا ج ريدقو فلا ف
 ىلا ةراشالا انه ق..و ةعزانملا ىلا ةيضغمريغانهدل اهحلا نوكل ةينعذوأ ةيدصق ةلافكلا تناكولام

 ناوهو (هسكعوعب رلانودلاملاف ىواستلاعممصتو هلوق) متفلاىقوركذام هقنالف هلعو كلذ
 عفر دعاقلل .اطرشن اوال عامهرثك الوأ | ههنم لماعللرثك" الااطرتش ناهانعمو لا !نود ب رلاىفان واستن

 ىف امر نوكيوزاحامهلام سأرردقب امهنب ب رااالعجو امهدحأ ىلع ل تلا ناك اذا مث ىن.ءزوحالالعامولقالوأ
 لزمن 1 (حعفر سأر نمرثك_1 لماعلا ب رلااطرمش ناو هتعيضو هيلعو هحير هل لماعلا دنع ةعاضب هل لعال ىذلا لام
 بوي تورم ا 1 أ عذادلل ب رلااطرمشولو هب راضملماعلاد نع عفادلا لام نوكيب و طريشلا ىبعاضب از اح هلام
 0 أهم ةعضولاو هلام ع رامرنمد>او لكل ةعاضر ىلءاعلا دنع عفادلا لام نوكي و طرعثلا محدن ال هلام

 فريج ٠30 نور متاجر ©" أ دارأو ةدساف ةكرشلا دش اق نيفصن ةعيضولاو حب ل طرمشو لالا ىنانواف لوهان عامهل م سر ودق ىلع
 0 رشلانلطس الام ةيراضملاو ةكرشلا نال لطسال ف دقعلااماو ةع.ضولا طرمشداسف]

 اشم ٠ || لصف ىوارعلا اقع شلاح رشف اذك ل املا سأر ردق ىلع ةع.ضولاواطرمثام ىلع حب رلا نوك
 كك م طرشاماو لاملا سأر عقب ثدحةدسافلا فالخب هيدصلا ةكرشلا صنع ب رلاىف لضافتلا طرشنا
 ه0 م ا هه." دا, | الرشولامءاسقالا م وبولالل عست هذات د سفوأ ةكرشلا تدصاقلطم ميححربخف ةعيضولا ف لضافتلا
 .ٍ كو ا 7 نا لاملابر ارش ن اةءاضن وأ لماعلل اطرش نا ضرقىلا جرخج دشنت هنالروص ال نايات ل
 تنل + تفز ا نك-] ةضوافملافزاو جا مدع مهوب نانعلا ةكرششب كلذ ص.صخمت (سنجا فال عم مصنو هلوق) رهن

 طار ا 46 3 امهتعق تواست نا ةضوافملا تزاجدوسو أ مهاردرخ اللو ضب واربناندامه دحال ناكح اذا ةنازخا ىف

 خخ ]ا ”سميم نب (و(.< . | افالخهوق) ىدنجربلا نعىوجانانعريصت ةجقلا قالضافت ناو ةينغلا ثيح نمدحاو سذجام مال
 ليغالا ىةكرشلاع وتو دعبالا هبف ةكرمشلاروصتت الو ىلاملا عرق ب رانال (امهففاشلاو رفزإ
 (ىررر., نهر سس لكى رتشلل نيفرطلا نم ل.كون دةءةكرششا|ناانلو ناطا مال ناسنحلاو طلخالب كالذر وصتالو

 م راس تر : 3 0
 0 1 ا قوس حدقعلاب قدس مب راو طاخلا ىلارقتفيالاده وامتد ئردلات وكلا نا ىل هتدذف نف اموتم

 هه ايم كغ هب ردق ىلع امتد ءلرتشما مرنم لكىرتشهناملعا (ةكرشلل نانعلا كب رش نمدحاو لكدارتش امو هلوق )

 : ىو تقول ا كلذ ىف امسبنم لك لام سأر ةمق ةكرششلاددقع تقو حب رلا طرعش فر يتعب نا جذي نكمل امهلام
 ةلعر كم ( كلب ر || نعىوج ةىسقلاتقو هتعق ب راروهظىفوءارثلا تقوام ملام سأر دعت ىرت_ثملاف كلملاعوقو
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 ع و مي. || هنالفك رثثملا ىل_هبلطلا ةحوتاما (حلا طقف نلاب ىرتشملا بلوط هلوق) همنقلا ن عىدنحرملا
 هلو . ١ كعب 7: هلال ل لا لل ل اهدئانلا

 2 (هسفن لام نه نه ىد اذاهلوق) ىدعةلاه 0 ايئالفوخ ىلع ههدو مدعءاماودو

 هلمهأديقلا اذهو ععسربال هناف ةكرملا لام نهد نول اع هي ز رثحاو ةراده هتصح ىف هتهج نم لكو هنال

 دعب دارو هسفن لام نمءادأ اذاالا نوكيال هناروهلغأ عرب هلوق نم هب لعال ىرود.قااك فنصملا
 فذصملام الكراشلا قبأول(نانعلا ةكرسش لطمتو هلوق) رهن نامدلا هماعناك ةكرشال هارتشا هنا كالهلا

 ىلوأ ناكل هقالطا رهاظو هاك اكلموأ ل ةضواقموأ تناك انانعاةلطم ةكرمشالالو انتم هقالط | ىله
 ةسيحلاو عسبلاكل طب كال هاذاف اهنف هلع دوقعملاوههنال نيكمرشلا لامىأ (نيلاسملا كالببهلوق)
 تافف كلذ ت اف امهدحأ كال هاذاف هلام قهكرمشدلالا ض ربك سدلانال (امهدحاوأ هلود) هيصولاو

 رخ الالام ا ءارمثلا دعب امه دح ا كإ هول نال هرددق (ءارشلا لمق هلوق) ىنيعدقعلا لطببف هتكرتشر هاضر
 رخ الا لام كإهو هلاءامهدحأ ىرتشا ناوةلوقن موهفملا اذه ىاقت ف شك دقو اموت ىرت ثلا نأك

 كيرشلادب ف كلهناو رهاظف,دب ق كله نا“ (همحاص لامنمكله هلوقإ) روما بند ىرتشملاف
 ليقروصتناغا امهدحأ كالهذاهملاةحاحال (طلخلا لق كلهاذا اذههلوق) ىن.عةنامأ هنالئاذكف

 ف 11



 ةكرشلا مدتال لاق ثحالو أ هءلع صنام الءلءارشلادنعلاسملاسأر راض-ايزاو<اىل باقنادقعلا
 هيمالاك نيب نانتلا مزابالاو انانعوأ تناك ةضوافمارضاح لاسلا نوال نانمّددالو نندوأ بئاغلاسعأ
 الالدتساءارشلا دنع لب دقعلا دنع لاملاراضحا طارتشا م دع ن هروثلا ىفام نا لعت انه نمواوخ آو الأ
 لصاسحاو مدواوب رتشاو اهلثم برخأ هل لاقواغلأ لجرل عفداذا هنا نهى زازلاىلار حلا ىفهازعاسع
 ىو ادماكمهضعد هعبثو زاحءاريشلا تةولا ف ارضحأو كلل ذ لعف هنا ىلع :رومأ لان هريف اقاصن اائنس
 هلوق) همالك ل وأ هش رقر زاوحا ىلادقعل اداعىأز اح هلو نمدارملا نا نع تلعالرهاظرظن هدف
 اذهىلاراشأ اه-او سذملاناك اذا ضو رعلاب زوكتاهنا نمشالام مامال ا ندع قأسامةلباةمىف (اقلطم
 نيسفلتحم نيسنجوأ ادحاو اسنج نيدق:لارينغ ناك ءاوس ىأ وق. قالط الارمسف ثدح ىوجلا ديدسلا
 ابنوكدمقبال ةكرشلا لعدوعب زوق قرتتسملاريعذلا العا (مناضورعلاب زودت كلاملاقو هلوق)
 انطشراشأ اذهىلا ىوحادسسلا همهوناك ةضواغاام ىردأ ال هلوق نم هنع قدسام فا الف هضوافم

 عاباذا هنال نمت: ملام رىلا ىَدْوب هنااناو دوةنلاكم واعمل امسسأر ىقاكر تشا اهنا كلام بهذم هجحو
 ملام هي اصل امى ةدانزلا نمامهدحأ هةدس فنانا لضافتو هلام سأر امنمدحاو لكح
 ىل-ء هن مجرب هتمذ ىف هنمو ا هك لمى ل خدي امهدحأ هيرتش امنال ندقنلا الذم كلعملامو نعمك
 محصن الق براغتملا ىددعلاون وزوملاو ل.كحملااماو نامي رناكذ سعتيالذا هراسمت همحاص

 كلم ةكرششامبتدي طواخملا نو و ف سو أ _:عكل ذ>.ف هع ءاطاخ ناو طاخلا لءق اهو ةكرشلا
 هلوقو ىلب زب رلا نم طورشملا قات“ قروهظت فاللاةر ود ةع ةكرش دهم دنعو دياو رلارهاظوف
 نءو روثلا ىف رصدب ودق عنتال سفحلا فالّدع ادنع اهنا ىلع عامجالاد في هسنج ريغب هاطلخ |ذااك
 هلا كلذازع نالافالخ ب رصتلا قب رطبال نك ءانرك ذام هنمد.فتساناو ىبأي زلا مالك نارلعت انه
 لزنف هيلماعتلا ىرحاذاالا يا. زّةب راضملاو ةكرشلا لام سأرطصن الف (ضو رعلاةلزنعهلوق)
 فره ىو ذاعهيزرتحا (بهذمارهاظوهو هلود) ره باكل ا نامل م < هلعو برضلا ةلزنم

 ةينغلانا لالا هو ةقلخلا لصأب نك ةضفلاو بهذلا نأب العم يهل, ز ن ام الاكهلعج ثءح لصالا
 ف.سوب ىو ةفينح ىنأ ن عو هلوق) املاغرش 1 خش ىلا فرصن البر ضل دعب هنال صوص برضب ص تخت
 ضرع فصنب هلوق) ىوجاوضعب ىف املادال.رهاظلاوهو مسنل رثك أقاذكا (سلفلاب زوال
 هلوق) ىنعاضر أ زاحاهعاىتلا ضو رعلا ىف ةكرثلادقعمتمهاردلايهعاول هنالافافتا عقو ( رخ لا
 رخ الاب يصتف فرص, ناامهنمد >اوازو ىالىت> كلم ةكمشراص عملا .هنال (مح ةكرتثلا دعو

 هدهو هل أوقو همحاص بدصت قفرعت نااه-مممدحاو لك زو هف دقع هك اة راض كلذدعب دقعلاب مت

 نْهَلاب هبحاص ىلء انو عم امهتمدحاو لكلام فصنريصر كالي هنال ضور علا ىف ةكريشلادارأ ناة لمح
 ةهف تناكاذا اذه هلوقواعسملاذاام فال زودهف نمذ امي رنيلاملا نمل صا خلاب رلا وكف
 ناورخ الالام فصذب هلام فصن ام_,ئمدحاو لكعس. ناز و<هنالهيلا اتحريغ لا امهتمدحاو لك
 هاعابف ةيواستمامرتعق تناكاذااموهوزئاح سكعلا اذكو نيفصن امهم لاماريصد ىت>اميتعق تاوافت
 اغايرأ ابني هلكل املا نوح ىدرخ"الا لامع ايرأ ةثالثب هلامعبرامهددأ عاب نأب توافتلا ىلع
 هلوق) ليف نانعلاو ةضوافللالماش نوكمل ادصقوأأ اقاغت عقورن الا لامفصنب هلام فصن ا.هلوقف
 اهترهعشوابتصعن تاهل اك تلعاهالابباهمىأءادلانانع نمنيعلا خم: ليقو تباكن زو: (نانعو
 رهن هلام نم ضعدلا ىف كراش. ناهلرهظ ىأ ضرع ىأ اذكن عنمةذوخأ م ىهواوتحت ىلعاوقفتا اًذاو
 عييبلا لةعب هوتعموأ ىصو غلابنبب تع منهو ةضوافملا,ا,صاصتخال (ةلاذكحلا نودىأ هإوق)
 لط#ت له متانانع تناكرفو تمل ناو ةضواغمتدقعت | اهطورسث قايرفوت عم لاف كلارك ذولذغ هاو
 لاقاهدعراثءاال ةلافكّلارا.ّتءامدعابفرم ملا نال لطمتالل اتي ناو لطم: لاقي نأ نكمةلافكلا
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 ٌكيرعشلا هصنامةياهمللاب زعم راضملا ىف ىلي زل نعانذمث ىلقن ( لكت) عوتولا ةمولعم ةشارلا ةجاحما
 ةقفنلا بو وركزامدعب ىفاكلا ىنركذو دم نع كلذ ىو ر لاما كلذ ىف هّتقفنف ةكرشلا لاس« رفاساذا

 ةندملاب نوكحي نانم» هموزاىف قرفال ةيارراارهاظ ىف ضارقتسالاب ه.مزلامو تقضسا اذا: ءوطوملا
 ه.ءاعذ فني هناف نئابلاةّذعىف ولو هتجو زو هيعورفو هلو صاكه ل هتداهمث لقتال نارقأ اذاالارارقالابوأ
 مزاب امه دحأ رسأتسا اذا (ةراحالاو هلوقل رن ه:ىمووديعلالااض يأ هك رمش مزاد الاقو دنع ةصاخ

 علخلاو رهملاو ةيانحلا شرا مزلنالو نة" هيداواسملان الو هل_.فكهنا نم يأ انركذامل هحاصر-الا
 مزلتالف هسف ءارتشالا ممن الاعل دب نويدلا .ذه نال براقالاو تاحو زلا ةقفنو دعلا مد نعملصلاو

 دحأ ىلع لحر ىداول ىت- لبن :راحملا نوي دالاهدحاص نعدقعلاب مرئا: لا هخءدحاو لكن ال رمشانملاالا

 كالذدل نشل هك رشف لت نادا ارأ مقلق هفلكداو رّدقمشراافأطة حارس نيضوافتملا

 همزاناماماةراكلا بيس همزلاعف هرحاص نع لمفك امرتمدحاو لكزال ةكب رش عم هل ةموصع الو

 كي رشلا لع نكي بولا ةنياعج وأ ةنيملاب تدئول هنا ىرتالا هياليةكرخ الا نوكيالف ةيانجلا بسب
 علخلا لدي نماهمزلاذاهجو زعمت عل اذا ىنعب علخلاو هلوق و هعم هيلع ىنملل ةموصخخالو شا محو م نم
 ناهض ل دف ةراقلا هشام هيدارأ(بصغو هلوق) ةرانع علا ل درب ترق أولا ذكوا هك رش مزطسال
 نمسدلهنالوةيوه (بصغلا ف فو ىالو هلوة) اهريغو ةسددولا نمكلوتسملاك كالبتسالا
 اد زن بتاكملاو نوذأملا رم هبرارقالا مهن اذذو ةضواعمهنا نالوقي امهو ةيانجلا شراكراصفةراجتلا
 ءاذتبا طرشابمف ةاوا ملاذا لاسملا ا مطصب اهف ةاواسملا تاوفل ( حلا امهدحال بهو نا لطبتو هلوق)
 ىلوأ ناكل ثرالادعي ض.ةلاحراشلارك ذول (ض.ةو هلوذ) ه.فرت الادكراش الذاتتاقدقوءاقبو

 امرمت دل ضمقلا نا ىذتقي جاو زلا مللكرهاظ نك ىباب نا ىفاكثو روملاو بوهوالا ىف طرمش هنالا
 امهد>أ ثروولو هلوق كلذ ىلع ل دبا, دن.دقنلا نمهئروامناك اذا لب ني دقنل نمثر ونام لك ىف

 مالكماضتقاام لم_كف لا همف ةكرمشلا حتت ال نيدلا نال ضدي ىتح لط.تالربن اندو !مهارد وهو اشد
 قوركح زاماذكو انيدالا يعن اك اذاام ىلع ندقتنلا نمثور وملا ف ضدقلا طارتشامدعنمحراشلا

 ىلع لمح ثروملا تو هدر هي لص كام |نأ, ]للعم ثوروملا ىف طرمشن سدل ضيقلانانم ةيلالبنرمثلا
 ىراصح ارق نع ىوج ُثروو بهو نم لك هءزانت( ةكرشلا هيف عمت ام هلوق ل اني دالا بع ناك اذاام

 هدي ىلا لصوولام لعثنل دوف او رمضخأ ناكل كم نا هلوقب ث رو وأ امهد حال بهو ناهلوق ل ددأولو
 ةضرواسفم مصتالو هلوق) ىوج ناقفانلاسافلاو ريتلاوه (امهوكذو هلوق) ةيصووأ ةقدصت
 هلوق) روتلامالب م ءامسبنم لكواهوجووال.قت نانوك, هنا نممانمّذق الامبف لاسملاركذ(ناثعو
 امهدحأ لام سأرو ةكرشلا |دقعة نقلا قلق هنمّد: الو ةرمضحلاب ل املا ف نصملادمقيلو (نيدهقنلاريغب
 دقعتت دقعلا كلذ ىلع نيلاملاب كر رشلا ىرتشيل ساخنا نع قارخق الا دعت هعفدوإو مصل بئاغإ

 سأرراضح ا لق قارتفالا,ت دسف اما ىضدق عفدلا ةكرشلا دقعنت هينقلا فدل اوقفردععف دلاب ةكرشلا
 ىن4_:عىلقنام ىلءىزازيلا مالك لم< اذه ىلعو ءارمثل دنع هراض> اداسغلا اذه عفترا, كللاملا
 نادارأ ةكرمثلا»ةعدنعلاسارسأر دبور 1ناوزوتاهنا نمارخ ؟ه.ءلع صناملاقي نأباضي أر عفلا

 ِ-ِتتكتقل»#



 هانعمو ىرسلل عج ,ساوه ليقو هريغ فر هه الرب زع عجب وهو ىرسلا عجن هلاو م-وثدب ةعزاذملا قة

 حاملا اتم مل سدئرال ىأىركس نزوب يضوف موقور وت نيسلا خف ةارسلاف اطوفحاو فيرشلاىأد.سلا

 دقتعي هنالةذوةوملا ف فرص ى مولا ناق فرعا ىف اههنبةاواسمال تلق ناف ىناتسهقلا ىلاو زعلاب
 لءج نم تاق بذل هسفنوح اوبال ىمومماو جذل هسفنز اود ىناكلا اذكو فرصتنال ىناككلاو ةيلاملا
 ناكن اورحالاب جوست ةديدص عذلل ىسولاةراحاو ىسوحماو ناكلا نين همف لصف: الالامةذوةوملا

 [عليرعدتفل ةضوافملا منال عضو« لكو (مماةضوافملا عمتالف هلوق) ةيانملانع ىوج هتعب ذ لال

 غلاسل ارح انال (خئاد.عو رح نيب هلوق) ريونت هطثارم عام هقسال انانع نو نانعلا ىنكلذ طرتشالو
 هنذانالا فرصتلا كلعال ىصل ا نا كىلوملا نادال اممم اًمدش ءلولمملا كإجالو هل افك-أاو "فرص اكلك
 نيددصو نيس:اكمولو ن دب, عنيباهتحص مد_فركذ نمند عمنا ذاو هنذأولو اهكلعالف ةلافكامأو
 ة«ةامرتوافتل نالضافامهناالانذالا.ةلافكالالهأ اناكن او نددعلا ن اف اخريغو ىلوالا:نذالابولو
 كلعال ىصلا ناي هلوق نمهنذاب قريعذلاو رهن همحاص مزلام عمم الءفك مرنم لكن وك ق قضي مف
 ( ىوملاب دار تازوكو»رك ذمدقت مدعاىلوأ ناكل ريمذل ا ناكمهرك ولو ىلوال عجرب هنذانالا فرصتتا

 دنعوهلوذ) ىوجووتءملاو نونا ىصلا لمو (غلابوىصوهلوث) كولا, قدصمف ةيالولاهل نم
 زوءا#اى :رتالا امهدحأ هكلع فرضت ةدابزب ريتعمالو هلاغكو ةلاكو امهئاوتسال (روص فسوىأ
 ناففر.هتلا ف ىواسن الهناامهوا د عةرمستلا ةلورتم ىف فرصتلا ىنامجتوافت عم ىجفاشلاو ىفنحلا نيد
 نال ةذبان ذاشلاو ىفنحانمبةاوا لاو ملا فال عص اريزنخوأ اره هلام سأ رب ىرتشاوا يذلا
 فال_الود|ةةءالاوهلماداحتار هتباث هحاخ اب مازلالا هب هوو م اقاموةةمالام سدل ه 5 ىل-عءلمادلا

 كلع مل-ملاتلق ناره م-هوق ىفز والف دترملاو لسملانيباماو جارسلا ناك انانعامبندب اهزاوج ف
 نءىوج ىواستلا مدعن اف هسفنب هكلعال لاو هسفنب هكلع ىىذلا تلق ليكولابريزنخلاو رجا ءارمن

 ظفلءالادق_هذتالهلوق) ىجارزدوقعلا نمزئاحا ىلا ىد_:مال رفاكلانال (هركبوهاوث) ةيانملا

 اهانعمافرعي مل ناو ةضوافملا ظفاءالا مدنالو ارسلان ع هس ثور وذتلا فرط همف (ةضوافملا
 ةكرشزوحنال نا سانقلاو هلوق) ىبتنا ىنعالةريعلاذا اهطفلاركذي لنا ا هتايضتقم عبج نايبوأ

 عاقجالادعىلوالابف هدارفن اردس اة كلذ لكو لوهنةلامكسلاو لوهعميةلاكولا تنعضتاهنال(ةطوافملا
 دست ال ةلاهجلا نا ىلع عانصتسال | ىنايك سايقلا كرثر هلع واهب سانلا لءاعت هنا ناسدتسالا هجو

 | تناكاذ املا هاندا سفلا لعل وقنوأ ىتكضانهوهوا دصقامبنم لكن اكاذاالا ةلافكلاو ةلاكو
 || هذه ىدؤمذارطن همفو لبقاذك اهداسف نعدباوه ( ةضوافملاامىردأ ال هلوق) ٠ ةعزانملاىلا ةضفم
 (حلاهلهأ ماعطالا هلوق) نملاملا قى واستلا طرشالبز وتاسبن !كلام ب امعتأ نع ىكحو فقوتلاةرامعلا

 ةمدخلل تاكو كلذكّلباد.ق هطوللاهنوكسدلورمتاهؤطب ةماوأ بوكرال ةيادو ا ىكسلل انني مراقتساو
 لدي هك نذايءارشلا ناك اذاام ىلع لو وهو كيرشلا نذايءامثلا نوك دمقن لو يانملا نع ىوج

 حراشلالاقدل ىهف لعفناهأطيل ةماءارشامه دحأ نذأ ناو ةكرشلا باكر[ ف نصملاهرك ذام هملع
 ةرابعق نذالا نالعت انه نمو امهمدب اكرتشم نوكد هكد رسش ن ذاريغبامدش ىرت-ءناوأ هنال ذالاقاءاو

 بوكح رال ةرادوأ ىنكسلل تدد ءاريش لعد هحت او نم ناك امىنثت-مايدارأ لاق ُت.حرهغلابحاص

 موضع مالكن همهوتءامل فالح ءطولا ةم |صوصخ ال لكسلاب قاع كيرلا نذايءطولل ةيراحؤا
 لئاسملانءارخؤم ديقلاءاقباسسانملا ناكوريخأ ةلاو ميدقتلاب رصلاةز ادعى فردت هنا ماهمالا بنسو
 فتوي ال ثح هل هالوأ هلو سكلاو مادالاو ماعطلا نمهيرتشي ام فالذاذهو اهلك ىنادبق نوكمل
 نافةرو مذلل ةضوافملا نعةانثتسمءا.ثالا همه نال كر رمثلا ن ذانءارثلا نوك ىلع ةكر شل نءاوجورخ

 " ةحامما : 0
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 19 (نكحبسمالنم ىلع)

 ارم هن ةصح نئدلاب ر همهم وهتصحرادقهنودملا هب نا.ذأامعام.هدحأ صاصتخاىف 1

 ولام هنمو ىريعلل ثرالا لٌخايرايتدخاو  ايرمج نواب ناام كلل نآلاميتدب عسج (ءامعن :وأاثراهلوق)
 كل ىبرع ىلعامل ناو أ انمعا متن اولامهندو ىراست الل ا هاايوا هدأ نم عنصرمغ نما هلام طلخا

 أ هلوقز :رتح اور متر يعشلاب ةطنج اكرم دعت وأ ةطنملارةط:اكرب ريق ال ث حما ىلاماطلختو أ ءالمث ءالان هلام

 ا هال. تسالاب هلام كلع ال ثدح كل ل تح مهرادان احدوأ !نامأب ان :راد لتدولا عالم سال هل امكالع

 ااسةلاو ىلوأ لوألاو لَ .ق هريغطسق ىفه» نا[ نسب فو هل و اهنعشت مال ( هبحاصطسق ىف ىنجأ هلوق)

 ري تلا فالحب هعمةكرشوريغل نكرم ذاع هرم غطسق نا ةولوالا هحوو رهن تدصخااو ةصخاود

 0 أ ريغ نم هءاراذااذكو ناك مفكر اح كرم 9 سم هبي هن حاب ن اواني هكيرش هنا ىلع صن هناف بحاصلاب

 هيون ةفدو م أ تدبلا فذ عافتنالاامأو ىلا زهيحا صاضربالا ى: أ رمدعس نازوحال هناف طالتخالاوطلخ اىفالا
 ةنيلل تححل فار أ ناههحووردةءادلا فالخمالالاو عرزلااهعفنن ضرالا تناك نا لك ||ن عافتنالا هل ضرالاو مداخماو

 نانو 0 0 | تناك مكي رهن ةكض ير زهرا ياتو ىهلكن 5 :ناهتلافوتوافت نال
 هر 0 | هكر نذاريخ ةسلغل راهنكسولو ة يشلارادلا قءاككسب هنلعو ال هنا لضاحماورص لالغتسالل دعم
 كو 0 ام ِْ 0 هو فقولاباّكْن م هدر شور وذ : كرت لا قولا ىف هفالذ كرت شما كلما
 0 2 فر نام 0 تدار كيريلادع أول د لاق ةيريهظل | ئواتغلا ىنذ هقالط| ىلع سد !اذد ( همحاص نذانالا همف فرت لاهل

 : : رض ناو هتمق هنمضالاو زاحأو رمضح نافزاح هن طفحو بت ؟ هلا بصنع واه اة ةرش || رمهتصخ

 34 رشو هلوث) ىدنجرملا ن عاف رو دال وراك مسالا اذيو ثمللاونأ همقفلا لاق ةطقالاكوهف

 0 50 تكور رن همفو ىناقتثالا لاقاهو بووالمقتو ان نعو ةضوافمةيادهلا تءحاضصلاعمت فنصملا يأ ءدح (مادقعلا

 د الوز( 22 ىواعطلا ع ام ميسقتلا ف ىلوالاو نانعلاو ةضوافلل ناترباغمهوجولاو عش انصل رش نام هون هيال

 تايب / ةممو اقم نو كأبتم لكو وتجرلاو لاعالاو قاما ةحرأ ةنالق لا: | نم علي دا ىرج هلعو ىنركلاو

 3 ا . طارتش الامد قعل | اذه ىع“ م نمور دوش لكف:اواسملا ىف «عضروقتلاز * (هضز افم هلوق) رج انانعو

 3 ا >> . ب . || نافةضواسغملا لع ضيصتتلا طرتشنال هنا ف:صملاءاللكرهاظو قأساكموجولاعسج نه هكا
 5 0 5 تنل ةكرشلا ارمأ ىفداوا ملا ماع ىل_ءامعر ا ىنعملا ماقم ظفلل ةماقا| اهماكحأتتسش ايتام

 6 هلا ل و ناصذوأ نامسم ناغلانن ارامهوون وسخ : اللاكقح لوش نأ ءاهانعم مارك ذ نمديالفاهاركذي )ناو

 4 / مك, [أدقنلاو تاراعتلا فرخ اللانم لك 0 ضروُفَدلاهجو لدعدق ىدعاملاب عسج ق كتكراش

 0 رياضي | ةصاخ عصمت اه اند عسب لكرحأ ن نه همزلب امرت الا نعا:ماضانم لك نوكم نا ىلع ةثدسنلاو

 اهنالداواسملا ققحملف ىناثلاامأو اندد ام ىلع ةكرمشل | قةدتلف لواالا|مأ (ةلافكو ةلاكو تنعذ' نا هلوق)
 (نعىوج ىسيتناانواسستو لاق نموءاهتن او هاذ |اهققحت نءديالف ىواس فأ ضأن لأ ارمضَتقُ
 كر رشلاعاونأ ن 0 نع هنزاتمةرئاف هسف سدل ةلاكو تنهذ" ناهلوقو ىلبزلالاق ىراصحارق

 | ارش ناك ناوئمل طرشرك ذى عدبال هنانريست تنأو رونا |ىفلاقامصالاذ_هنالدئاز هنارعلا فو

 | هل ىعادالا مزيمقلا ماقمىف زيمت هبل صح ال ىذلا ماعلا ئشل ارك ذ نا" ءافخال تلق ىو ادسسلا ل اقوال
 ااههيف عدبال لوقف ةماعلا طو رمثلا كذب نوض رت امارعثك مهن :ا ىلح ذل اقملاو ميسقتلا ماقم ىف اصوصخخ

 | لاو لةةللراحكتسالاك (اهةحاولو هلوق) مة ىنهتن لهاتف هئماسدتل
 | ةدابزرمض» الو ةكرشلا هنف ىف مم: امل امل اندارملاو رداح راذكو (الاماواس' ”وهلوق) غبصلاو ةراسفلاو

 | ىهو او املا ن نع نئنت مال ةضو اهلا ىفاطرعث ىواستلا ناك اورج هنسنام ىلع ةكرشلا همف عمال
 ْ رعاشلا ل اقارتم ة هقيشسم

 اوداس م-فاهجاذا ةارسالو د م ارسال ىذوف سانلا حلصتال

 | نيواستماوناك اذا مهنافت ادا سو ءارمأ منك اذا نيواسة همهنوك احس انلارو مأ صن ال تدملا ىنعمو
| 

2 1 



 (نمعملا خف نمىفاثلاءزجلا) 57

 ةدمدأناهلل رك ذءاوس:أناهملا ترزاف ةفاتصربغ ةعفنملاوهجولا اذه ىلعزومت لصالا ةمسق نالاهنم

 ةأباهلا نال :!ايلا هام | املختس 0 ةتفئالف ةعسق دقعا_مالركذي لوا

 كذ اطرتشاءاوسضوعلا ذم: أ, واسهل غتس نازاخ جفانملانمهياصأامامونم لكك لمدقذ عفانملا ةمس
 امهدحأذحأب نا ىلع ايات ناف طرشلامالا لالغتسالاز وال لية ورهاا طلا ىلعال ماه :أياهملادقع ىف

 مدق, نا ىلعري_غصتس ىف" ايا او هحولا اذه ىلءز وك ىلمالا ةم-3 نالزاح لغسل ارخ < الاوولعلا
 هنالزوتال هولا اذه ىلع لصالا ةممق نال ةيراسعلا ى :عم ىف دأن اهملاهذهو راحعافتنالا قامهد>ا

 اًذهوهَدملا كلت ىف عافتنالا همحاصل حانأ امرتم دحاو لكنا ىلع ل محمف عفانملاةمسق اذكف تقوم

 هلكو هناك هكر رش ن ذابامرنم لكل غتسا اذافةراحالاريعت_سالز والك صل لالغتسالا اطرم دولاولاو

 لضفلا فصندر رثكح اامهدح ال غتساناواصاصق كلذ ناك لالغتسالا ناب وّسان اف ةراحالاب

 ىناشلا هجولائشدر همزابالو ةعفنملا كلم هنال ةداب زلا هل تاسرثكا اا .هدحا ل غتسا ذافرادلا كلذك لو

 دحأ ا.هدحا مدنا ىلع نيد.علاك فل ةعرمغأهناالا لصالا ةم-قب ى جدول 0 عفانمىةأراوم

 لاقدناالاه لق لن او مامالاو ق.قرلاةه-ةزاوعامذوق ىلعر هاظاذهو رخ الاول . الاونعملو 1|

 هفلتخم عفانم فءان اهم ثلا لا هجولا نيرادلا ةعفنكراصف فلاتتعربخدحاو سنجامالزوحي عفانملا ف

 فالتخال مدنال اهمكريا ىرخالارخ ”الاواهكرتل ةبادامهدح اذ خأ ف امهم وكرف أ انامتاذا نيتبادلاك

 ةىدد نال رهاظوهوز و «امهدنءوز وح الة فين ىأدنعف لالغتسالا اوف يرسم نافاب اوبنلا ةعفتم

 لوقيالهنا عم نيدمعلاىنةأب اهملازاوح مامالا لوق سأبقو ةعفنملااذكنف هجول ااذه ىلعز دلع
 01 وافدا ركلات اذلا قود نه دابا اناوج نوكي نا اهدار
 عصا مل ةعفنملا تف ا>:ءااذاو اهرب نأ هلز ازصملابكرل ةيادرسأتسان ناةلالدبة فاقع باودل عفان

 ( 3 همدخ ادبعرح أّتسأن نمناةلالدب ةفلةعريغاسمنالنرادلاو نيدبعل ا ةعفنمكل ذك ًالودأراهملا

 ا.هدنعوز زوال ةغينح ىبادنعفة د>او ةيادف أراهتاذا ف الخما اذه ىلعوامهرح وب نا هلزاحابتكسد

 مدخد.علانال نواغنتالةمدخاو بكارا ق ذه تواغتي لاسمتسالانالدحاولادعلا فال وع

 رات اي نمل عد لك هقفن نا ىل_ع . اراسممناقةيادلاكلذك الو هقمط» الام لمحت:الفور اتعاب

 سايقلا فو هيف جوسف هتلقلةداعلا ىف هيدتعبالماعطلا ىف تواغتلا نال وتلا قال انيك
 ساقلا ىلع تيقيف :داعاوف حاسس الف توافتلارثكيةوكحلا ىو هتلاهجلامرءلع ماسعطلا نوكي

 نا ىلع ًاياهتف افق كرش لا ناكو اورمتسدل ابن اح دحاو لك ذمخأي نأ ىلد مهثوالذغىف انام (ةمتت)
 نايعاهذهواوتع.قرذءتنف قيتالاهناةرو رض عفان :لاء ص تخت اهاانالزحملا مم سنام احنمل ٠ لكع فتش

 الااتى-هزوخال نا.عالاو تواغي ناملالاودالوالا ن ملص امنالواذوصح دنع ةعدقلا !ءدرب

 هاركالا باك لبقالقتسم اق 1 اسهل م قعدقو جاهولاجإ | ارسلا ق هيلاطأ ام ةصالخخ اذهو ليدعتلاب
 ملامىناثلااضر ىلءفقوت الوارعج اي ىضةدأ: ايلا ذاك ةلادحاناهمالكن مدغتسادقو

 هيف عملا زاوح مدعل ىلوالابفقولا ىنف كرتشملا كلا ىفا ذه فرعاذاو سقي .امناكو ةجسقلا بلطي

 كلل اىفةأباهملا ضقت ةوج نمام-مْدي قرف ناو همش» حكاه دق نهفهولاو كلا | نم هدد

 نذانودد  امهدح اهنكساا اهف لكملارحا ةهج نمامهندب قرف اذكوفتولا ىفال ةهمقلا باط دنع

 امقاعتموأ عم( نان !كلعنا هلوق) فقولا باك ى هنايب قامو هف ىنكسلا هنكعام هل قسملو رخال
 ناعمنبدلا ب رد نيعل ايدسقتل ١ (حتاانيعهلوم) 3 .دملأ ن نعىوجرش آهمق كرعشا غش ىرتشاولاك

 هلع ند م عق دول د ثالع هنا قماو كال عرش فصو نيدلا نالزاحم لة: كألا ةكرمشنمددع مهنعب

 هنذ ا ىدل هلو نا دلو ذأ امفصنب هملع عر وح رااوع . لال ناك امهدحأ ىلا ندلا
 راع اروع ها. الياس نأ اضبأ نول نم ند معدن الو هحن دما ىلع قدامو ىدح

 لمار ردت تحسس س7 بج ج3 و حم ججتممولأ



 | نيهاش يشالفالاو 7 :رولاد, ايش دجو نا مالسالا ىلاداعاذادتر م هكحداماذادوقفل

 || ىناذل مهنا يمصاوداوال د هلال ا عاك واسرع دنإل هحوزلا هسبلادرتوأ

 | عمناو كلرثن :نامرف 0 كم تاك ير ناكساو نب كانك
 ادم اذك ضرالاوتا رهسلافىأا يق هوقوتلااسلا نك "ال .هلامو ىف ريهةعلاور هن ءاكرشو كاهشا|

 ًاناهبا لاق مالسلا هيلع هلوقن و ثلثلا قءاكرش مهف اه هلوقوهو تاكلابةتبان ةكرشلا ئانْضْس

 ا | هقاىضر ةمالا نافعا جالابوامسهتنب نم تجرتاناخاذاف همحاص امهدم| نذمملام نيكيرشلا ثلاث

 راىلاعت هلوةب عورشمو هو لضفلا* اغتبال د رطاهناف لو عملو اهزاود ىلءاوعجا مهتعىلاعت

 | ةيله احنا ىف كررت تنكمالسلا ه- لع ىنلل لاق يئاسلا نا ىور وةياثملا ن نءئوج ملاومأب اوغت
 اي راممالو كودو علام مفاخمال ىإ ورانا زق 2 رامتالو نيرادتالكيرشرع تاكحف

 | لاقو حاحص ه-:.الملاو ةاحادملا ىهو زمبسالو زمهم سانلاةارادمو راشعالا نءانضش ىناداحتالىا
 ألح راج وايران رزرادتلا ران اك هتيراداذاهتبجادلاقن ه ةارادملاةاحادملاو هلدق
 | وقفملاسرقنا ُثمح نم ىنعن (نا نلف دمام طولك نإ كرع نم هلوذ) هتلداحازا ءارع ةيزاما

 نأ ىوج ةامحاريدقت ىلدثراولا ن نهءريغلا عت رالانم لصاخلا دوقفا الام انالتخا ناك تاير

 تؤاددلو ةرؤهت انولاك هلام قة دقابناىب ه هصاخ ة.سانلدوةف ادع اهزكذو ةيانلا نع

 همالعلا لوقو ام-ممق ىوتلا ةمضرعل وه” ثمحن م قانالابةصاخ < هيه احم دوقفلل نالو ربت

 ىلوا ناكل 21 قانآلا يقع دوقغلاك ذو فوقي هلدبأر خا ةصاخةسانم هلن الدو ةفملام دقو ىوجلا

 دقعلا ىلع مسالااذه قط: مث هلوقو ةغلاهانعماذه (مانيدصنلا طالت نا نع هراسع ىهو هلوق

 91 ةءادعا صف نسصنلا طالتحال هغل طرتشد : الذاىوغالان م صد | ىعرشلا ىنءملام اعرمش :اهريسفنوه

 الأكل ىانناردصماو 5 لايكات رع ا ء هلوقو انش
 فرعاذ مو رح لهاست ى عاتب ة ىتعمو حلا طاخملاب طالتخالا لادباىنوالا ىو جنا لاق اًذفور بخ
 يكن كر ”رشالالب اقدح اولا نوك اهزاوج ارو طالتحخالا ىنعلا ىف وهلدنفملا ظفالادقعلا نارتكرن ا
 م اموأ هبلعدوقعملاةرو ريصدقعلا ةكرش ىواكر تشم نيمدصنلا نه عتحناةرو ريسصأ]
 أءوجولا ةكرش شت دقعلا ةكرم لاقي ناءانعاعباوحاىلا هيدافتس اموأ هلوقب رهتلا ف راشأو امه

 | نمدارملانا ىلع ةنيرقلاوهاذه (هلبسد.ةعلاذا هلوق) ةكرشلا هنعمل وا وال هملع دوقعملانا
 | ةفاضالاور رد هيفرع هقيقح تراص مث هلادس هنوكجلاا راهم ىادقعلا ىلع مسالااذه قاط مثهلوق

 زئاجدقعةك”رتشملاعفانمل أب .اهملانا لعا 24 كلملا ةكرسش هلوذ) رهن ة ايدل ةكرشلا

 ( ىرح كىماقل اريجارف ىراذخو ةمهمقلا ترش عافتن :الا ىلععامتجالارذعتردو هنأل انا سس

 أ ىلع ع وس اعل مدح دايزف نانا جاتا مضت اكسل زا سسربا اللا

 نيكي رمشلا د الزو<و هب نالطم امهو توملاب ل طبتالاهنال ةيراعالو ةراجا تنل أراها مث بقاععتلا
 ا! هد ناد: ًاناهما الار قع ناقل تيقزوص تالت سارا س00

 مقل لاول امهدحاناةلالدب لصالا ى هةجيقلا نال ةأياهملا خس ةوامهتس 1 احنا مسق ةممقل |بلطأ

 |ىرسئاملىلاعت ابدا اود ايدت أ اولا يف حلا لارا يس ١ ا سلا لطو ءادت الاف

 قصص 8 اهدحا هجواةثالث ىلع ةأياهملاّثب رشلا ف ةاباهمتتهو ولام 1 رمش كلو
 أاضعيدحاو لكزكس د نأ يلع انا متنيلجر نييرادك ةديدص ىهو ل ل التوت ار فلتدعالو ةممقلاب

0 



 نءل دوقيإا

٠. 
 وذ دوقفم : 1 ٠

 (ىاعب

 آ تعاود

 الذ لعفرعنال هياور

 ذععأن هو ىوالا نع ةيناخراتتلا ىنو ( ةن-ةئاع ف دون ىنأ نع ىورملا فو هلوق) ىسوت اهيل ىنعم
 أرق نيء.هريدقتلا ىدنعن سحالاو حفلا ىنل اق ةنسنمن اه رب دقت ىلع ىوتفلا بيذسرتلا نع ايفو
 نيررشعلاوهْناسملاةياوراد عام رملاوقالا نمل اكن ا لصاحناور هن نمعم.لا ىل|نيسلا نيدام ىتماراعا
 لج عضووأ سنو نيرهشوارشعورهشاةعدراد (ةافولاةدعدتأرعادتءت هلوق) اسهر نمرأ ل ىفاف
 اذاف هنو" مص نأ ىلاهب ىصوم لاف ةوب هل ىصوأ اذا اذكو (لاملا بحاص ةئرو ىلءدربف هلوق) لامس:
 هنا لعا(حلاهيبعحت ثراودوةفملاعمناكولف هلوق) ىيارز ىصوملا ةبرو ىلا هد ىدوملا لاملادرب هوم كح
 تاماذاهنا نمىد نجربلا نع ىوجلا هل نام ىلع ةيريهاتلا ىفاملاديرم دوقفملا ناكولاماذه نم ىنالس»
 منا موهو هةدرلا دعب همالساو تاربملا نع مورمم هزال ئمثدر ةفلل فق وب لو هناريم مسمعي دوةقملاديرملاةروهأ

 ًأودو لوالا لوعفملا ف ذح هنا هوو عفزاناهضعب قورهاظوهو مسنلارثك | ىاذك (اًسشطع ملهلوق) |
 ظ فقوبو هلوق) ىو حاشنش ثراول ا ىضاقلا طعب ل مالاكسلا لصاو لداغلا ماقمئثوهو فال اماقاو ثراولا [

 | ةئرولا بيص:صقتنا اذاامل حراشلا لشعل (حلا هنا هلوق ) امد ذجاولومدي فو هنم عزمي الو (قابلا |
 ناكادوقغمكل ذك اخأو نيوبالانت اوامأو احوز تكرتاذااعحارشلا هل لدم قو دوقفملا ةايحربدفت ىلع
 عسرلاءاوولاربدقتب وءايحاريدةتب فصنلا جو زالو توملاريدةتب عد رااوداسحا ريد د سدسلاماللإ

 هلوق) قابلا فةوبو لقالا مهنم لكل ىطه .ذ احل اريدقتب عستلااسفو ةافولاريدقتب تخالل اذكو نؤلاوأ
 نينا ناكتام هنا لاملامدب ىف نم لاقل. اوق دامي نافدةغلا ىلعاوةداصت ثدح (دوةفملاب همن |

 رمت لنثلا مف ناكتوملا ىل_عنيالادالو نهرب ن اهدي ىفلاملا ناكنمدي ق'قاملا ثاثلا قسونالثلا|

 م دما

امهنتاكناهلو امهد.عو نونهلاو بئاغلا ةمأ جيبو زتئىضاسفال سل (عرف)
 | (ةمه) رردامهعسو 
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 الما ةموصخملا كلع له نيدلا ضمقب كلاما هلكو نمف باحصالا نيب فورعملا فالسلاا:او بناغلا لع

 ملفت ىتح همكح ذهني 1 كلذ كحو ةذدبلا عاجس ىضاقلا ىكرناف كلءالامهدنعو كلع ةفينح ىنأ دنعف أ

 هناو بئاغلا لعءاضق هيكل نمت كل ذك ناكاذاهنا ندةبادهحلاىفاملفلاخموهو ىلب زرع احا

 رخآك أحن مذ فنتلا ةجاحم ا مدع ةفلاخما هجوو ىبوتنا هيفدبت«هنالهنىضقو ىضاق' اهاراذاالازوتمالا|

 | ,رك ذامو دار رع ةمالعلا لاقرخآ كاحمذفناذاالاذ نال ىجابزلا هركحذام ىلعوةرادملا فام ىلعأ

 فدك ر يدج هيلع لب وعتلاو لوسقلاب ىاب زل امرك ذ ىذلا ناماننيش هيقعنو ه.اعلوعب ناش ال ىايزلا

 ءاضقلا سفن ىف فالختان وك ناامإو هضا وءاضقلاداك نمىن ا سافل وقنا اى ؤاوازه همالكوال ْ

 اذافءاضقلا لق دوب ال الخلا لحم نال عمل اوهو فاصخم هر كح ذز ةاءال هياور ىف نان اور هبفد

 بئاغل | ىل_عءاضقل المم كلذورتاءاضق نمدنالو داهتحال او ىالد>ال ا!لحمد_-)وذتتخ ىذد |

 ىضقول ى> ةبوتلا لبق هيداهشو افلا ءاضقوةب وتلا دعب هتداودو فذقل |قدودحملاءاضقو بئاغللو |

 مزاي ذك. هكح ةحهص» ىضقفرخ م احىلا عفراذ|الاذفنال دود ارا سافل ىضقو | بئاغلا ىل-ع
 مامهلا نب لاكسلا هعمتو ىسبتن | هلت دجو:لءاضقلا لبقفءاضقلا سفن فالخلا نال مسفن| هد سولو ْ

 نا ىلع ىوتتفلا نا ةصالخلا نءانه لكل لقت نكلاضي ارعمشلاو رعملا بحاصو ةيادهالافلانعأ]
 ىفدرك ذاك لصاحاو عجرتلا فاتتخادةفرعجلاىفلاقاذفوذفتنف بئاغ ىلعةنبرلا عاصم هيفدهتجلا|

 ءاضقلا باك قوذافنلاة او ردوقفملا باف اون اور ئاغلا ىعءاضقلاذافن فنا انهر_هلاإل

 ىل زللازع يح مهضعن م الك ىف عق وام ملعب ريرقتل !اذ ب وىلاعن هللا هجر انخعشهررح اذكه مدع ةنافرأ

 لهناورذعو كل ذكسدلو هبف دوت لصف هن اي) الع مزو<٠.ارب نم بئاغلا ىلسعهاضقلا نا لوق.هناأ

 لقن (هسضش) رخ ؟ضاقهذغناذاالاذافنلا مدع قي رص همالكن ال هاي ىبايزلا مالك بعوتس
 5 |بارصصالا نبي فور عملا فالخم اا متاو هلوق د: عىل زنا ةفهدت شماهب جيارثملا ىلسع ىلهز !نعانعش

 ةريشعلا ىف عاتجالا نعازاحم ماكحالا نمدارباهثد,تجنأ مامألا عامتا ىنعامجالا انه ةسحتلايدارملا هصن

 عمد و (هلام ظفصوهلوق) ىبتناةلصتهمحررلعلا لها نيب لءلا هنعهتلا ىذر ىفاشلا لاق اذملو
 لاملاتسءانماو ةاضقلادوعسل ا ىلا ىتغملا تاضورعمىف ن> ل تلق هنمط ف كوهداسف فاضام ىذاقلا

 هل ف شح اف نيغب عسب اذاو نولا هلف احر هظ نافهداسف فنيل ناو اقاطم ع بلا, نو رومأماننامز ىف

 وهامناهعس ىذلان اةيادخا رود كملاو هين عسيلا ىوس هنا ىذتقي لب ننام ااكرهاظوردهضعدش

 هلو5) ةفلاخلالوزتف ىذاقلان ذاب عملا ناك اذاام ىلسءىليزلا فام لج نك لوقاو رهنىذاقلا |
 موعطملا ف مهق- نال ىناّتسهق هداسف فاخع|م نئوربن اندلاو مهاردلا هيدارملاو هلام ندىا (ه:هىفنبو
 امهتازنعرتتلاو زوال بئاغلا ىل_ءءاضقلاو مقل ارءاضقلا ىلا باتصملام كلذ نك لاذاف سودلملاو

 نيرقم نيدملاو عدوملا ناكاذ|امهنم مولع قف انيدو | ةه دو ناكاذاو ىذاقلادب فناكح ادا اذهو

 ظ

 امر.ثرهاظرءءاهدح | ناكناو ىذاقلادنعاره اظ كلذ نكمملاذا حاكتلاو ب-ةلاوزيدلاو هع دولاب ْ

 اراغصلاءو رفلاندا راو اقفنلا ف رم اكءانغتسا لوصالا ىف رقفلا طرتش و (منا نيوبالاكهلوق )هب را رقالا|
 فال مهل ةناعا ناكفءاضقلا ىلع فقونالءالْؤ ةفنلا بوجو نالءارقفلاراكل اروكذدلا نم ىنءتلاوألا

 رب:زوالوهو اغلا ىلعءاضق ناك_ةءاضقلا ىلع مقود هيلعاوب و>ونافهوحنو جالا نمدالولاريغ
 عورفلا دارا ل قولو مهركذب حرم مدق هناكف ادالو هلوق نم مهماهفنارابتعابى حلا عورفل اهداراو هلوقو ْ

 ةنامزلا نوف طرغشم ال ثدحراكلاا ثانالا نع هيزرتحءارقفااراكل اروك لا نمهلوقو ىلوا ناكل لا

 ىتلاهنودد ض.ق كإعالل املا طفح لمكووهذاراطن هيف (ىذاقلا بصنيالف هلوق ) رحت ةنؤنالا ةفصنال
 هضدق نم عناسملااماةاطمالبكو ناك اذا ل وقاورهت بصنلا ىلإ جات ذئتحو هيالغالو ؤامر_غاهب رقاأ

 لوةىىيذاشلا لاق هيو (حلا نينس عبرا ىضمدعب قرف هلوق) ىوج هتال_ غوث امرغاهب رقاىتلا هنود(
 ىق 1



 (نيعملا غن نمىئاثلاءزملا) 1.4

 قولاقثبح لاا رنا ملعب ناىملا فرعو فنصملا لوةجرش ىف حفلا نع ردبلا نامىلاريش ذخالا

 ىبتناهسفنلالاهدرلاهذخاهنا فرعلاهك اله لمق هزمديال ل. الا تقوداهشالا مزل.ال جفلا

 اغاو هطقللا قلب طرش سل ذخالا تقوداهشالا ناك ث يح لوقي ربوذتلا بحاص نا نم عنامالو ا

 ىأوهوربلاىفلاقنكل قه الا فاذكف جفلا ىق.رك ذام ىلع ءانباهك اله لةداهشالادوحو طرشلا |
 لهاوفلمحاااو خاشملا قافتايضالا دنع مامالا لوق ىلع هنمد. الداهشالا نال مص ريغ حفل |ىقمركذامأ

 تقوداهشالا نع فكيف ي رعتلا نادحأ ل ق.م والواهدع في رعتلا نعذخ الا دنءداهشالا اذه قطا

 - 3 0 نا ٠ م 7 .٠ هجر 5.

 (نهارلا ىلع قانلاو هلوق) هتومدعو | نهارا اح ىف (هدرف نوهرملادبعلاقبأول ىأهلوق) ذعخالا ا
 هلا ءذه (ةطقالاكهتقفرعأو هلود) ةنامالاو نوعذملا ىلع ن امني هيانحلا نمعادفل اودي ودالان هك |[ و / 7 كل 16 7

 ناوءادفلاراّختاناىلوملا ىلع ىفاجاددعلا لعج ( هن ىوج حا رشا | ده مس ضعب قنتملا نمهطقاسأ 00 ل و

 لعجالف ادعو اًءطحت هدد ف ىنجولامأ هذخا لق ىتجاذ ا اذ هو ىنمعةياث# ا ىلو ىلعف ةنانحاب هعذدراد_ء ا( 2 5 3 كلوه /

 موضعي ل اقاكك لاما ىلع هبعسج ربالن ا ىجشي و روغلا ىف لاق بصاغلا ىلءبوصخملا لعجور.متدحا ىلع نهرب 6 م
 . .٠ . .٠ ه. .٠ . لل .٠

 195:55 05 195 195.95 3/16 955 45.499.395 495 45415 1525 .016.45.055 415 154195 415 1545 4945405 15 216416 216:45 2516 26616 766766 كيور ل ا

 ها ع وللا اك ل 0
 2 1 0 7اس ةسرساكل 10101 كاسل سلا سلاسل 0 ير
 صم دعم دم مصمم صدي وم ب م ص صم يجد دصدصم | 26 نإ ا فعهإر 036ر2

 2 2 3 عم 6 ا 2 0 0 ل /ى تاس اجر -
 د_عفووف همدءءادوةفوانادقفو انادةفوادقفودقفي.د_ةف سوماقلاق لاق دععلا نم ىم_سموهو : دو 0 : 2

 ها هتنيغدنع هتبلط ىأ هتدقفتوانادقفوانادقفوادقفهد.ةفأّئثلاتدقف حادعلا ف لاقو هادوقفمو 7 5
0 0 

 ىقةحن نيشعملا ل لكو هتبلط ىأ هتدقفو هتللض ا ىأ ثلا تدقف لوةتدادضالا نمةغالا هنا ةدابنلا|| عمم 7 فار
 نوك,ناالالالضالادض سدل باطل ان ايري تنأو ىدنفأ حون هبلط مهو هلهأ نعل ضدقفدوقفملا | 1 1 53 : 0 ا زر

 مهلوق) ةردعسلا ىثاوحلا نعرهت هماقم يقأف ن ادجولل بس بلطلا نا لعءانباعسوتدضلا قالطا ١
 7 5 3 يو -

 اةلطمرثالا ندى أ" الانا ههصوو ىوج ق الاو دو قفا نم قرفلاناساذه نم هدودتتم (حئادوةفملا ا ع 5 30 1
 ادهو مولعم ناكم ىلا ارفاسم رخ نا دعب هءلعأرط دقفلا نالدو.ةفملا فالذعتهل امو هلاحلواىلا ارطن 1 هج 0 : -- 5 .٠ . . : 6 2 0 0 هب / ار كج

 تلاغلانارايتءانام,تني قرفلافدو ةفم لكى درطب الاذه نك-]هلاحلوأ ىلا ارطتادو-ومهنوكىنءمأأ محم كمر 0
 متالبالن >لرئالا مودعملا#.نارهاظلا ناك (رثالا ع هلوق) هيلءاثراطدقفلا نوكمنادوقفللا ف نةىدزرزأ ع
 هنيب هسشتلا نا ةعالملا مدعدجوو مودعملاهلباةيدو-وملان ًاروهظلا هوو ىوج لمأتف تدملاكهلوق ٍ 8 هت

 رئالا نك رسعتلاوه همشتلل ءاللاناك اذ هلف همشلاهجو ىفاكرتشا ناو ةربا غملابرءثمتمملانمد و ا

 رابتعاب همكح ىأ ( حا هنااعرمث همكحو هلوق ) مو دعملا كلذك الو رمالا سف: ىب دوجوملاب قداصلا ا

 || .دقف لاح تامدحا نمثريالفءريغقح فتم (هسفن قس هلوق) ىوج اقلطمالهلاح لوأ |
 ةعفاد ةحوهو لاحا باهصتسارابتءانابح ها عج نال هثر ومديق تامىذلا تقولا ف هزابح معتملامأ
 هلوق) ةفيعض ةح هنوكل هريغلام هقاقتسال ةّدثمال سرع كتتالو هلام مسقيالف هلامرتغلا قاقعتسال |
 لجراة أر ماسك لاء سرعلاو ةأرمادوةفملا ناكول ىا ىاتسوةاهجوز نهاهتخاالو ( هسرع نال تح

 ةكرتشملا ماكحالا نمهنالةشاغلاركذيلو هلهانعدسعب ىأ (تئاغهلوق) راستتع سارعا عماو |
 دهبولو ناك لا, لعلاذا( هعضومر دب 1هلوق) ىنامسهق هنب رقالب ازا ناك الاو نظاك ب لغتب سلو

 ىلعدوعب امهم ىف ةمنثتل اريعكو طدحملا نعرهن هيا .ح عت لوودعلاو ررسا نمل دف انلاغاموم ملعلا مزلعس |

 طفحما تان مهنال هؤامرغ ابهسرقأىبلا هتالغ صدد ىئددا (هقحذخأي نمهلوق) توملاو ةابحلا ِ

 تئانالو كلام سدل هنال ه ريغدي فض رعوأ راع ه| بدصت ىفالو مرغلا هير: 1 ند ىف مصاخضالو ١

 محا نعت نههمق اسم ق افتالا, ةموصخملا كإءال هناو ىذاقلا ةهج نم ض.قلا,ليكحووهاناو هنع

 ىلء



 عم | (نك هالثم ىلعإ

 ىرود_ةلارك ذو ىنمعلاذىواس ال نمدرنيعنرا احا ارظنلا نم سدل, مهارظنو سانلا قوقح

 فسوب ىبالوق جرثد فيردلا مالكرهاظورحي بهذملاوه ناكجحفرب:دجم عم مامالا لوةهريغو
 هدجواذاهل مخ ”رب هنا لصالا ىنرك ذولي اهلا رورمض ضوعملا ىلع عزو ضوععلانأل (هياسف هلوق)
 افلا ناو ماللك الف مخرلا ىلعاقفت | نأ مثرمدملا فهل ئنإل هنا ةغينح ىنان عورصملا جراخوأرمصملا ف

 امهكلاصتب نوكردق هياسحو لاقثدححراشلامالكا قامملعت هنمو جان زلاكم ربغو ىننعهردق» مامالاف
 ابملاراشأ ىتلا لاوقالا هذه ىلع ى ثقتي نا ن كح هياسعف فنصملا لوق نا نم هميهفام ىلعع ابل
 دقوهلوة) انيعبرالا عسزوتب نوكيدقو هلودوهو ريخالا ف صنوه لبكلذكس دلو حراشلا
 |ةفترملاذاام هلع م14 ىأرلءريدقت ض, وف: ناملعاو رح ىوتفلا هلعو مصااود(ماحلاىأربن وذي
 ةنقراارابتعاناماهلامهتيلامءاسحا هنال (نقلاك دلولا مأو ريدملاو هلوق) ىنعلا نع هانمّدقكئث ىلع
 ىنامهدراذاامتيادهللاعتت ىاي لاه قالطالا اذهو داولا ما فاك بسكلا را.تءادواربدملا فاك
 ملناو ثلثلا نمير ناريدملا اذكوت وماي قتعت داولا مأ نالدإ لعجالف هنوم دعبامأ كونا.
 ليلعتلا ةىلوالا ىو َلاقر هن هبف لءجألو تتاكللاكوه مامالاد_:عوامهدنعكاذكف ج رم
 ماضتقمو ىمتناربدملادرب لعجال هنا طقتلل/ يزعم ىدذج .ريلا نع لة نو امهم هكلمءانحاهنال لاق. نأ
 قابلا مسقوءامرغلارثاس ىلع لعجلا مّدَق نوب ده.ل ءود راادعب ىلوملا تام (ةقن) كلذك داولامأن ا
 رصملانمهذح أ ىناثلا ناكناوخ [هقايادعب هةرولفدرلا ديرب نم ىأ (داراانمىنأ ناوهلوق) رهن
 - اهي فال وهو هل ئثالرصملا نمدراذا هنا نه مامالا ن عىو رام ىلع بركب امتا اذ هو رهندل لعجالف

 0 رص و 2 : : 1 ا ١
 درو ننهي. 1“ | ىنام ىضةقمو لاق عصالا هناروغلا فركحذو ىنرعلا نعواسنمذق اك هل حضر هنا نم ل مالا ىف رك ذأم
 يزف فليم ادم || ةمدخلا بحاص ىلعرح ال هتيقري و ناس ال هتمدخ ىصوملادبعلا لعجواضرأ هياسح ق تس: هنا بالا
 لج رهيءافهلاعدبعلاق بأ اذاو روت هيديعل اعاسو ةمق رلابحاص ىلععجرةدملاتضماذافل احلا ف

 ىلاهدب لوصو ىلءالبلددنعلا ىلعدي لوصو نوكبألو هيلعئشالو هلوق لوقلاف ايش هعمدجأ ل لاقو
 قدأ مهسفن ةجاحىف هلعتساول ىتتربم هل لعجالوةناماهنال (نمذالهلوق) ةيريهظلانعرتلابلا

 نربي أرد هفايانيريملام هشجتدرلا ديرم مزاد و هنيمب هلوق لبق هقاباىلوماركنأول ةينابهولا فو نع
 داهشالا نم نك هلل هنا ىلعل وهثوأ (حمادومشا اذااذه هلوق) ىلب زكالذب ىلوملارارق ا ىلعو | هقابأ ىلع
 نوكرهكر نول تح (دحو ةغين> أ دنع مح هيلع داهشالافهلوق) .ةيناغراتتلان عرج كلذ فهل لوقلاو
 لصالارمدقو هّدراذا لعحملا قعتسد و نوذال فون ىنأ دنعو امه دنعهدر اذا لعجلا قس الوانماض
 م 2 نيمأوه فسون ىنأ انعو هئرسامىعداو ناهذلا سنس هذدع ارق أ امه دنع هناوه ىن.عةطقألا تاكىف

 مز || مدل دارعنالا كرتول يس نكملاعمىأ (حلاذخالاتقودهش لن مهدرولىت>هلوق)_هلوق لوقلاو
 قافتالايدرلامدعد نع هيلع نامذللابجوماالوّدرلادجواذا لعحلاب وجو نماعنام نكي هنم نكشتلا ||

 بدماغةنال هنم هك عم هل. تاموأ قداول نعضو هحرمث ورب ونتلا ف لاق اذهلو تاموامدي نم قبأ نا
 ىبرتن ةطقللا ىو همف طرمشن سدل م دع داومثالا نال ىفاثلا ىف ىناسل فال + نيسهجولا ىئ هل لءجالو
 ىوهكرتب ناعضلا فرهظتالما طرشوه له نكمل عمد ابسشالا نوك ى فالتخال اة رم نا لصاحلاو
 ملعاو امهلاقالحن ىل_عملا قدقسا هر اذاو داومشالا هلرتاذا نعد. الف سون ىنأ د نعف هرب لعجلا قاما

 ءدرولامنيهجولا فهل ل عجالوداهشالا لق ىأ هلبق تداول نعتوريونتلا لوق ىف يناثلا هجولايدارملانا
 نتللاىف رك ذهل قدس مل هجولا اذ وفالاوملا ىفاثلا ف ىنا ل فال هحراش لوق كلذ ىلع ل دداهشالا ةنرت عم
 نعضالدارلا نمد !ناو فنصملال وقبة ءاضدأ ىليزلاورصلا قهيدنق ذك (ذ-إلا تقوهلوق)

 رز نكل نامل هنع يفتن. الدعباعف هنمدحو مْذحالا تةوداهشالا كرتوا هنا هيدسقتلا ىذتةمو



 (نيعملا همم نميفائلازجلا) كين
 راسو سس سسسسسسسسمسسمسسسعل ااا اا + ب

 هيقو فلا نعرزتهدروهذخاةيلضفا ىف فات نا تشن الف هلعاذااما هناكمالو هالوم لا ضل ادحاو

 كوملا«ىمعىلا هكسماءاث ناو هقانا نعدلاظفح هل مامالا قب" الاءىاءاش نارابخن ان هنا ىناواملا نع
 هدرعل هظفح ىلءردقمالهنال ىضاقلاو|هشانوا نأطل سل هن أ, ناراخاف ىدخرسلا امأو ىو الاق
 سدحال لاضلا نأ. رعملا ىف مز- نكح ىهتناىدذجريلا فاك ةلاضااو لاضلا ىف فالتخالا اذكو

 نستلا نع ةيلالينث هس نسال اهل .ةيالدوخو ىضاقلاىلا هعفراذال» ءادتباهسحد ارماسدلو 5

 هنهظةحو ةقفنلاةرثك ىلوملارمضتنالثل هناكع للا عمولو ىضاسقلا هعاب ىلوملا* تمدد متلاط ناف
 هنان هراذاالا هعب ضقنىلوملاكلعالوهملا نلا قاب عفد وا نهربو هدعن ىلوملاءاح ناو همحاسصل |

 ىلع نهرمناألا فلح هلعج ةفاذم هقابا ىلوملا ركن اوأو رهئاهنمدلوه دنع ناكوادلو مأو ا بتاكمو اري دم 0

 لل ءرهاظ ةقفنلاةرثك ف وخهعيب نا ل_ءاو يلب زا نع ه-رمشوربودت كل ذي لوملار ارق | ىلعو هقانا

 هنا نمقاكلاو ةيادملا نعةطقللا بكى ق.سام ىلعاما هقادافوحوؤبال قن الانا نمءانمدقامأأ
 ردىذاقلاهعساهدعب مث لاملاتس نماسومف هتقفنو رهشاة تس ةردقم هس حدده ( )الفرح 0 ١

 هتقفن م-طوقف قاسلاهل عف دب و هن نم كلذ عطتقيف ةقفنلاةنؤعىلوملا ىل.ءحوج راد مانمدتو
 ولامو قاتءالاباضباةريص هنالىلوملاهقّدع اولام هم لاك مع(حلا هدر نهوهلوقلاضرق ىالاملا تسسىف

 هذراذاامو ىلولل لع لاو ىصلاو غلابلاو دمعلاو رحنا عفدار !ىققاطأو هل لدءلا ةمال_ىلدارلا نم هعاب
 ناغواف سصتلاردقب لعل ناكهملعدودرملاوأ لكحلانس لعحلا ناكدارلاددعتولو هشام وأ هس

 هملارطضم هال هر عج رب لب دئازلاناعربتم نوكمالو لعجلا مات ىطعب ىتحوذخ أر ضاعلل سل ضعبلا ا
 نم كوا قادالا ىلقعي هنوكرامتعاو ل_عجلاددسعت قامالا لة ع ىذا اهدإو عمة مادر نان دودرملاوا
 ناو ايش قتال توملادعب هذ خا نارطت راو نأك ناو رهندقب سل هنال 141 براق هنوكرابتعا
 نالوةيف سووا ىننع فسو ىنال وال امهدنعمريغ ةصح ىف لعجلا قدس تاممت هيامح ىفهذخأ
 اذه نم ىنثتس هنا لعاو لمعلاب تست ةزسالا نال لمعلا ىلا فاض بوجولا ن انالوةياههو هسفنلا| | الماع ن وكف هريغنمب و هنبب كرتشموه ماستلا تقووذسخالاىلاال ملستلا ىلا فاض لء لا بوجو
 قحأوأ كوملاهيناعتسا نموأ ىصولاوأ متملا لوعب نمواريسفخماو اةنكشلاواناطل سل هدرول ام موهتلا

 بجوالاو بحصال كلل املا لامع ىفاوناكن اق براقالا ابو بالاامأو هلابعف نكمل ناودلولاوأ نيحوزلا

 مداعلان لاق دّوو صخوالا ماع نمامهنا ىلع ماك> الا عمج فوّدس ملهنا فنصالر ذعلاوربنل اق لاق

 مهوانتي يلف ةداعلا ىراح نم ص صقل لعلل اهمومج ىلع نم فنصملا ىتد اكل ذل اعربترك ذ نميدرلاب ترج

 نعزارتحاللامبدسقتلاو مان |ةثالثىه (رفسةذم نم هلوق) ىراضحارق نعىوج تالا قالطا

 ةذايزب لعجلا قهلدازبالذاةدانزلاال أ مسام ىلع هاش نيءدرالا نم هل بحو اهل ضرب هناق لقالا

 نه قب انمد-ةالجر ناانلو لاضلادمعلادر هشاف هعفانع عرب: مدنال (هل لعحال سابقلا فو هلوق)

 لعحلاب وحو ىل_ءاوقفت اةباحصلاوالعجو دوعسمنب هللا د.ء ل اقفارحأ باسادقل موقلا لا قف موتغلا



 ؛44ا ( نيك مالنم للع)

 (هدلوو هلوق) ءانمّد ة[ك لاملا تدب فعضوتف ىذلا#ن العبي ناالا (ماقدصت هلوق) رد اضرقال

 أ ذاريكلا ههدارملا لب ووساذهلوق أو رصارتقف طقتللل نوكن أب هدسقت ىئش و ريغصلا لمتف هقلطأ
 رهن قالطالا هل عش ف.كفريغصلا ىفىف أ الاذهو ريقف نبا هلواتنغ طقتلملا ناك اذاامةلكسملا عوضوم
 ثحريكلا هبا قالخ هسأ ىتغ ا نغدعب رتغصلا ىنغلاننانالوعتلامدعهحوو ىوجلا هعمتو

 رصح: هريغ ىلع اهبطقتلملا قدص: ناكول نا هحتت امتار ديلا بح اص ةمع لوقأو هربأ نا ند عال
 هسفن ىلا اهةرمدن نا هازاحن او ىنغلاك اضي أ اهب قدص د نا ريقفلاذ ارسنال هنا عم انغناكولاعف
 | نمءانمّدقاملاريسقف طقتلملا ناك اذاام ىلع لهو ريغصلاادلولا وع نمرصيلا ىفهاعّدااه هرقفل

 17 ذامةحص ىف دقالامنغ طعاما ناك اذاامةلّثسملا عوضومن وكو مح هيب ىنغن امنْغدءب ريغصلانأ

 هئراو فرعن لولو هلهاىلا هن لجو هبكحرمو هعاّدم عب هقيفرازاحةيداملا فتام (0-4) راف

 اقرا عنمو ب ضو عجسك ديعلا قبأ سو.ءاقلا ىفو حامصملا ىفاكرثك" الاوهاذه بردك ق يأردصم قانالا

 هنأ, قأساكسراشلاو ةبانعلا ىف هفرعو نختساوأ لعدك الو فوخالد بهذ 900[ كرو
 | كلا لا نميرهلانوك.نا مزاءالاض.اودصقلابالا قةحتنال برها نا ه.فو ادصق هكا امنه بو اهلا
 أوأ عدوملاوأريعتسملاوأوح أملا نم بر هولام لخ ديل ادرت قدقرلا قالطنا هنانحالصالا ىف هفرع مث نمو

 يأ | هلافمدمول هلفمهدحمل نافنينس هتئرو نع صقل ادعب لاما تييلفاريثك نك ملامةطقلكه تكتف
 هك | نات ةطقالاكهنال هملعهدربل همحاص بلط هذ أ ناوم ذأ نا هل ىتءذب الهريغب ىلها هر طاتتحت | ماحب رب
 3 ول يك ىري,, || بيرغلاو حبلا بحاصل مالا ناو ربغلاء ال ههنالاوحخرفل ضرع تالة م رغمالا تناك نافهدنعخ رفا
 0 ا ب 0 هلكااري_ةف ناف حرغلا كاع ملاذاو هللا ءاش نا هنلعئنالابي رغ هج ريب ناهد لولو هل حرفلافركذ
 320200 هحيرشو رم و::ىناولحلا مامالا لقي ناك |ذكهو هارتشا مدي قّدصت امنغناو

 ناكل كدر سام | ول قط ديدت» هان بك » يلا
 هكر تاةدفؤب | ْ 04 ط1 دش 2 ك0 ك1 21 دل شنق رك كش قرش ين 1 ركبت رك كش هل رك كيك كت ليش كد تيك: هك كنك فت

 كح

. 0 8 5 
 يل و عمال ىلا ذنمامازتلا لدا رمت دصتل اركذ لوق او ىوجلاهرذ او رهن همصو

 54/6 | هيلعدربالف كحولو ىأ هكلامنمهلوقامأو هعضوم ىففرعام ىلع فيراعتلا فاوب ىنتكبأل مازتالا
 هاير | ىلا ةيسنلابرهاظاذه(لاسملاءا حاامرف ناثمح نه هلوق) هد.كهديذاهوحتو رحأ ملا ن متر ولام
 دالبتسالاو ريبدتلانامذ تدل هتالرظن هفو ىوجرهاطظب سالف دولا ماو قل طم اريدلل ةمسنلاب امانقلا
 ىرئالاةءلاملاءا3.ىفاننال ةبرحلا قس تو.ثو ىلوملا توم ىلع ضقوقا,مةقحاماطقفدر را قحالا
 لعحلا قتال وامهتملامءامحا هنال لاق ثدح نةلاكريدملاو دلولا ماو ف نصملا لوقرهملا ىف هلل ءاممملا
 رايتعاب مامالا._ذعداولا مالوم مدع ن ا هإ ددعاسعباحا هناةيانعللاب زعمانخد ط2 تدار مامهدرب

 هلوث) فمعتب ىبتن اهدرب كلذدارلا امحادقوا مسكي قحا ىلوما ىأ هنالاهمسكرامتعاب ةيلاماهلو اهتبقر
 رهالاءمت ىو اد سلاءركحذامل انالح ئش هيلءدربالف قساككحوأ ناكه قبقح (هكلام نمرذ
 هدرودصقريغنههلزخ«ىلا قد راعلا ن عض ىذلا كواهملاوهو لاضل|نعهيزرتحا (ادصق هلوق)

 هيلعىوق نا (بحامذمخا هلوق) هباوج تلعدقودصقلا عمالا ققحنال ارارغلا ناب خفلا نعر ملا ىف

 ضرتفي هنا نمركلا ىفاموه ذا بوق هيلع هتردق عمود أيل نا ىلو ا ىلع هفلت هنظ ىلع تاغ ملام
 هلوق) حلا هعا.ض فاخ نا ضرف هذا هصنوربونتلا ف هيلع ىرحر هلا ىف رك ذام نكحار موه
 أاذا اذكوهسفنلهذخانأب مركفالاو ىلوملا ىلع هدريلهذخاو هسغن ىلع نمأ نا اذه (هكرت نملضفاو
 أ لوالا هو وءالومداقا ف هناكم ح ريدال هنال ( ىلوأ هكرت للبقو هلوق) رحئهكرت بحتسد هسفن ىلع فاخ
 | لع.ملاذاام الخلا ل عو برا دصقي ىاهناكمح رسال هلوقو ر ردهؤ احاهذخأ ىنف عايضلا لاّهحا

 ل اك



 (نيعللا متف نم ىناثلا هرج ا) 510

 ادرى سل هنا معاون هرم: ملا ذاامىلع ةيناخرانتتلا فام لمهف ىو دم لاق عنمبالاهءورذو هد رحل
 | نمل اقاذا ىنركلا ن عون الا فال نسخ اميششالالا هاطعأ ناف عرب .ةمدنال ئثةلاضلاو ةسطقالا ١
 | ايوا عم ناكودارال ايش طرتشااذاهنالصاسحناو ىراص- ارق نعىوج هلثمرحأ هلفاذك هلفاهد جو ١
 ١ نمهلوةكالو همم ناكناو طو رمشملا هل ناك اذ كك الف ىلع هتددر ن انى ىل عاضدق نمعم صخشا هلوقك ١
 ذأ ىح اهب رنماهءنمو هلوق) ردةدسافةراحاكه نال لثملاحأ لب طو رمشملا ىكتسنالاذكهلفهّدر |
 ْ عج ريل ىذاقلارمأب نا دّمساوأ هلام نم قفنأ طقتلملان وكي نان, ةقفنللاهعنمزاوح ىف قرفال (ةقفنلا|

 ارمالاب تنادتسا اذا ةحو زااكهاضرريغ اهب رىل_عل حنا هل نا ه-ةفنلا ىفرعام س اشو اهمحاص ىلعأ
 أند طقس الو ىوال اىناكاهعفد نم عنتماواهبر رضح اذا ام نمةقفنلا ىطعد واهعمب ىذاقللو ْ

 أ هبادهالاعتقاكلا قفنصملا كلو نه راكط قس هدعب و سحلالءق طقتلملادب قناه الهبة قفنلا||

 || كال هول طقس الاناحأدنعو رف :رلود اذه هس رقت ىرودقلا لعجو بهذملا هنامهقمف افالحخت هسدق ||

 هللعى رودقلان امساقيشلا ىواتف نعام لقن نكسر جم ةئالثل انئالعمملا عيباتيلا قءازعومدسأ
 قست تكتلهو ةقفنلاراهس-و ىضاقلارمأب ةطقللا ىلع قفنأولانباصصأ لاق لاذ نهرلافانباسعأ

 تاةناعذلا بجو دقءاس4فوانتالوا,مف هنم لع نعالو نيعنعلدب ريغ نيداجنالرفزإ افالخ ةقفنلا
 ناعذلا بجودقعهناف نهرال ثاانلاو لع ابفىتلاةراحالا ىنةرحالل ىناثلاو ض.قلا لبق علل ل والا
 هسا.ق نعرك ذاع باوجلا ج رخن ا هنأب بقعتو نهترملا ىلعرفز سايق نعب اولا بوتر يخال ا دمقلابو

 ةءلالينرشلا ىو نرقأ هملاهناصنو ةيادحلا قءرك ذدقو قب الا لعحب هسامق نءتاوحلا جرذال نهرلابأأ

 أ هلوق) رهنهيلعارمج (ابعدممملا اهعفديالو هلوق) ناّاو رةلثملاف نوكي نا لق ىمدقملانع

 ىوجاهنولىأ (ةمادلا همشوأ هل اوذ) ىتدعىعذا نمىلعةنيملا مالسلاوةالصلا هملع هلوقأ ( ةنال

 |هلوق ) ىوجواولايعس ورمشلا ضعي ىف (هعساوهلوق) ىوجدلااتعريغ (ةءادتناكناهلوق)
 أون [ماقأو ةمالعلابوأ قبدصتلاب عفداذاو ربح لمقو ريال لق ئاضيأ ل-هقدصوإو (عفدلا لح
 طقئلماوأ د>أ ىلع عجربال ضب اقلا نمد نافءاشام_مأ نهض كلاه ناواهذخأ عاق ناقهل اهنا ةناب |
 لطرف اعرمش ذكمر اص هءلعءاضقلا.هناالا هقدص ناو هنال يعل وهو عج رب ىرخأ ىو ةءاور وكل ذكف ]

 ليفكلا ذأ هلو نهذال هلاهماة ندب رخآماقأف ناهريب عف دول ةياهنلا نعهبفو تلا نعرهتهرارقا |
 ةقفاوم ةمالعا:ربواها.عداولو عصالا ىف ذخ أ الف ناهربلاب اهعفداذا اما هلا هنا ةئبب هريغ قي نال اّمحال ١

 | ةمالعلا فرعامهدحأ نال اتحاىودملاد.سلا همفرطظتو أمهل عفدلا هل لكنا ىتش ودرأ لرحبلا فلاق |
 ةالصلاهلعهلوق نمإ_بمىورال (ريص ىفاشلاوكلاملاقو هلوق) هدنعاهآر وأ امحاص نم |
 اوهورحااذهو كل ىهف الاو ءانااهطءأف اهدد,عو اهءاكحوو ا هصافع ف رعف مح اصءاحن اق مالسلاو |
 دق ناسنالا نالديلا ىلءالو كلملا ىلع ل دنال ةمالعلاوانيو رام ةثرملا هءلعو عدم هناانلو توجو ال ا

 ىنيعراسخ الانين اق فوتزاوجلا ىلع لو هاورامو اهءةربءالف هسفن لام هءاعىئذم و هريغ لام ىلع فقد
 باصأول مثناهربلا نع ةيلالبنرش هنودي لبو رثك الا دنءىضاقلا نذاءاذواريقفول (اهب عفتنب وهلوق) |
 تلقناف ةبحناولولا نعرب: رات لاوهو هسغن ىلع قفنأ ام ل مءارتفلا ىلع قدصتي نا هءلع بالام
 ىدنجربلا هلقناملفلاةراتخما ف هسفن لعق فتأمل دع قّدصتلا مول مدع نم ىحناولولاهرك ذام ا
 قفناو ريقفوهو ىذاقلان ذاب ةطقللا طقتلل|عاباذا هصنوراتخلا ىفهءلع كلذ روحو نمةيرعهظلا نع

 اس مس دا

| 
 أ
| 

 ا

0 

 هعضوم ىف هعضو هنالراةغاوهو هل ةعءارقفلا ىلع قصت نا هيلع ب حالامباصأ مث سفن ىلع نُهلا

 | لدلعتلا لءلدب بحال هياوص بح هلوقو ىوملا د.سلا «هوتالل افالخ مهند ةفلاخمال تاق ىهتنا ١

 طقتللل سيل مغلا ىلاقاذهو ضرقلال مثف ىنغلل عافتنالا مدع ىف قاطأ (اريسقفول هلوق) هرك ذىذلا|

 هعدص هسفن ىلا اهفرضد ناهلذاريقف ناكناو مامالا نذادالا ضرقلا قد رطب اهكلعينا اينغناكاذا |

 ا



 4 (نكح_ءالنم ىلع)

 باسو بذاكوأ قدادوهأ ىردأ الو ةطةلهذه نا ىعدا|ذه نا تالا نم ةعاج ندد لوق.نأب اذمقم

 لوق رفعجواهقفلا ناكو لوقباكرعالا ناكن ا قا غنالاب هترمأ ىف اودهشافارملع قافنالاب هرغآن ا

 3 ةورو عاسب ناك أحنا نمبلطوهد لو ىرتشملاباغف ا دسع عابولامدريظتو هفلص نا كامل تش
 نوكتىداقلان ذابو هلوقو ةطقلل ا ىفان و دامو ىلع هياحأز عنافةندنلا معي ىّتح يحال هم مهئند
 تيغرتا] نوكيدد هقلطم نال مصالا ىف كل ذك دلو هنذاد رعي اشد نوكت ةقفتلاناىل اريك اسيد

 0 امناو طدقللا فان و ذاكهيلع عوج رئاطارتش نمد الف لاحالاب عجرتالف ما زاللوأةروشللو

 رهنلا ىف هلوقو ىلب زرهظلارضاحكلا لا ناكول هنا هدنع عق :امردقب ةئالل وأ نيمونابلع قاغنالاب
 لوقعس ةذينا هيو عمالا فاني دنوكتال كلذ لقي ناو عسجرتن ا ىلعقفنأ هللوق؛ناهنذازر وص

 هلوقب ىو د.سلاه4 دفعا ”مصالا ىف كلذكس دأوةرمأ درت ؟اميدريصت اهئاىلاريش اذهناًّئان لا

 ىجلب زلاهعدي لف حصالا هنوك ااد رمال ادري 0 تاي دريصتأ مناد فت فنصملاةرامعنا مالكال

 30 اعّدان ات هقروأ هسندأ عدي لو غا اءاذاطنقللا ىلهىأ (هيلعانيد نوكت هلوق) عقدي ىتح

 هناة شيلا ماقأاذاام ىلع لمح هقر وأهل قر سمار نالاوعو ىتنا لن ىاملنا ١ تناك

 ةئثيبالا هلوق لادباىلوالان ا مدعو :تببالا قربال هنان منتملاق قيسأسلا طع ءقللا ه3 دصوأ هدنع

 ةياقنلا ف هديسقت لاقي نان ريغلا كلذ هقدضوو ريغل قرل ابرق أولام ل عشا ةياقنلا فاك ةعيعالا هلوقي
 َنعامَّدَق ا المأ ى زارتحاد.ةوه له خولبلا دعب ناك اذااعق رئامرارقا
 عا (اماعقفن اراه قنا تاكو لوق) لاملا تاب قمع راسو تاس ا

 1 نيمو هتم |ملعقفنأو هوق ,رردلا قاهد قوةللاذهاوقاطأ حا ارثغلااذكو ىيصملانا
 0ك الق هترحأن مهتقفن ن الانه هع الئوأ نيمو هلوقبدسقتلل ىأ لثألا خيمالاوقلا عكس هشعتو

 حما نيهوب قافن الان ىضاقل |نذآَ الكتاوت سر ريشا ا

 معاو ىلالمئرسشلا ىت وعد أذ - شلة قف اوملاتد أر لاقهلصأ سد ليكم .- ةقفنلا ماودنالاهدتم ناك ا

 لد امهريغ قهدحأ 1 رردلا ىلاق عن فاكلاو ةبادملا ىفالوأ لاضلاكرو ١ له قد الا قفلتخاهنا

 لما قفوو دأب نالاتحال قث" الا ةراحازوالاول اق ثمح هفالخ ةمالخاو عئادتلاوطيملا ف تدجو
 هقالخخ ىلع امهريغىنامو هدنع هلل ع فانصال ةعتمو ةوقا ذرحأ تملا ناك ذاام ىلع قا !او ةيادفاىقام

 راخالا لءامه ريغ امو ظفحما ةياغ ظفصل هل اح رأت ملا مالعا عمر اسحالا ىلغام مالك لمحت و
 ىضاقلا.رحو» له هل لامالوازيم طقالا ارادولامر ألورحبلا ف لاقىسدقملا ءةيلاليئرش :هل اح 2

 كلذامتاو مل اكريغمل |عق دانمكأللا 57 ءال ىذاقلا نال كلذدهل سدل هنا ىو#اار طتساور لو

 نءقءسا# افكت ءاكط.ةللةرحالا زوكحتا رؤي ناطةللزاحاذا ,لوقأو جما مالاو بلل

 ماقتل ا و ىذاقلااذك ةدسضانس لاذع نقل نا ل سدلو لان ناتو ١
 نعاني ناطقتلملان ذأ اذاكحولو (ىضاقلااهرحأ هلوق) ديسقتلا نمىلاتسوقلا ءركذام ىلاريش
 هنالوأ ةراحالادقعرشابىذلاوه هنالاما ىضاقللراحالاد انسان اىف تسوقل مالك صتغو فاست

 فاخو هلوق) ياو ها 0 هيسلابدنلا اهدا:سافاوماطقتللا نذا

 قالطالا|ذه (ىذاقلااهعايهلوة) كلاملاروظ لو ةئالثو أنيموي ىفن انأب (ارتمق ةقفنلاقرغتست نا
 ىضاقلا نذا.قفنأام طقتلملاذأ تعساذاو رهن طاقتلالا ىلع ةن» لا ماقأاذااععئاد_.|ىدديق
 ىضاشلا نذانطقتللا عبو هتزاجأ ىلع هرم: نمفوقوم ىذاقلان مذفانع_ىلاناةدالختان ءانمدقو

 ىقهنا لعن مل اهلاغاو علا ضقن هل ركحب ,ملر ضو كلاملا نافرهاظوهو رحئضاقلا عك

 هنأب رعلا ف هلكشتساو علا ضقن ىف قدصبال بتاكموارب ربد_موه لاول ىلوملا نارك ذ ةيناغراتتلا
 ىوعدف ضخقانت لا نأب للعم تفل اك لب نهربودلو مأو ”انناكترابدسوم لات

 ا



 اهحاصُن ى< ملاذا هطقالاب قدصت مث هلوق) ىوجرب ز علا هلعفب قدوس ا دراباعر و ناك هفرعولف 000

 (نمعملا خف نم ىناثلاءزجما)

 ' ىد_نجريلا نع لقنو ةيائملا نع ىوجاقلالالو ريال كل منال غاندلادازامه.طع نكلو اهداج
 اكلمريصد ١ و ىونلاكءوحو نامرلارو دق نمد ءجامذ ىخأ كلاملا سدلهنا مال_سالا مه هش كا ذو هصئام |

 'ةزوجدجو ناو ةريخخ]ا ف هرك ذددهشلاردصلاىت ٍءف,ناكهيو لدانسلا طاقتلا قب ا لال

 هم اومىول اذكواهفرهب نا بجو داو عضوم ف اهدجو ناف ةعق اسفراصوارششع تغاب ى ة>هروح لعل ١

 فب رعتالب هن عفتشا ناهلزوحف لوالا عونا ااماو 07ج شل هتاليزرب هارد ) ى تار اعلا لع ةحرخم :

608 

 تانامالاا ودون نا كرعأب هنلاناىلاعت لاق اهله ىلااهُو اداواهلف- هلع بحاول نال فد رعتلادع |
 لاصن اكبا اوئلاوهو اهضوعلاص, اذااهمدعدنع قدصتلابو ةردقلا دنع هملا مل تلا. كلذو اهلهأىلا

 قدصتقف عثابلا بهذف ةيراح ىرتشا هنادوعسم نبا نعىوراهيحاصنر ةاغااءأحراهكسمأءاشناوابنمع |
 ىلع ف وو ةدزاحالا لع ةريقفلل تش كلملا نال نععلا كالهدعب وأو (ذفن هلوق) ىلن زابنكب هنع

 نكمل فقول تناكولا ذكور مم ةقدصلا ذمفنت ىدولاو بالل سدلف ىصل تناكولاهئار هاظلاو لحنا مابق
 اهتاهضو قّدصتلا هيمووأ همبال تدهش من انهت“ غلا, اكىصلا ةيناهولا فو ىوج ذيفنتل ارظانلا
 نعمو أ هلوق) .قّدصتل ادعب كلا لارهظاذا ىنع امهلامىفاهناس:ةوهاوةوردريغصل الامال امام
 دسعللاة- نامذلا فانبال عرشلا ةهج نمهفرصت ة-انإو هنذاريغد هلام فرصت هنال ( طقتلملا
 ا ا ا علا ا 5
 موق موعىلءاضقندرب اذهل اق الربنهسفتب هفدصت ىلعدي زمال ءرمأ نالالوأ ىضالارع أن نوكينا

 ىازلا خشب امزام ه-. ف ىضاقلا نوكحب 1 اان كلذ لوةنانالن ايس د الذ اضقلانا

 هأطخ نء متاذاف لزعلا قدكس و سقي وأي هنااولاق تح هطئارش ءافمتس دعب كك اريخخأت هعس الذا
 لعن كسملا عن بر بالو هتذاريغ هلامدخأ هنال (نيكسملاوأ هلوق) مزلمريغ هناوانهام فالخ ن 5

 ا ام هنالريةفلا ىلع ع جرب طقتلملاالو هسفنل لماع هنال ناعلا نمدقحلاع طقتلملا
 نء لسا مالسلاو ةالصلا هملع هاوقتل (لضفأ ةلربل افهلوت) ىدنفأ حون هسفنكلع ل ذ هنأأ|

 هناانلو اهب راهدح ىتحر هلا لك أتوءاملادرتاهءاقسواهءاذ> اهعمنافاهوعدالو كلام لالا ةلاضأأ
 ناكرذا مهرابد ىف ناك هنا ىلع لوم ثيدح لاو همحاض ىلعهدريل لحنا بحق سف هعايمضم هوشلام

 لاق ىنيعةلاحماءذهلئمىناهطاقتلا ىفةدئافالذا كرت هل مى لوقن نو يت نمابلع فاخالأ|
 ناوصلاوهو ناومحلان هامهريغو ناسنالاو أو ريعم )ا لض لاك ناوم .4|ىلعالا عقتالةلاضلا ىرهزالا :

 لوالابو اهرفاشماهسدار ااوةيرقلاءاقسل او لعتلاءاذحل(ةهقت) ةلاضال هطقل ى متق ةعتمال ا اماو ّْ

 ةلاضلاو ةطقللاىم ملكعوقو ىرهزالا مالكو ةعهملا طاقتلا صو فنصملال وو نملصةفرح اهعاوقأا

 ةلاضلا فال ناودحناريغ ىلعةطقللا قالط الذل اضل نم معأ ةطقللا نوكحبت اذه ىلعف ناومحن ا ىلعأ
 ىلع باحصال | تهل ةيالو ال هنال (متا قافنالا ف ع ربت ةموهو هلوق) طقف ناو.حلا ىلعالا قاطت الث مح ْ

 اذا مضلاب لجرلاع رب لاقي نسم ىأ عربتم هلوقو ىنبع نيدالارع أرغب هريغنيد ىضقا ذا كراصف اموتمذ ١

 ١ وأ لاب طرقللا نا لعاب عت باي نم 1 اثر نوم عرين لسا ليك فف هنارقأ ىلعلضف

 ةشنلا طقنتلملا ىلعو طمقللا لوق لوهقلاف هبذكت او عبر عسجربل 0 طقلتملا قدصاذا |
 اجار طدقللا هق لهو هغولد دعت هاعدات قافن الاندرحأ :ملاذا هنا نمكلإا نيا هاعذا امال 0

 ولو هلو3) كلما نئالاقال_ عجريل ىضاقلارمأب ١ قفناددرمالا در ا د

 ةطقلامنا ةنملا مق تح قافنالانهرمأب :الو(ىذاقلانذاهو5) ى ىوجاموملع هياوص (اهلع قفنأ

 !تسدل 3 شيلا هذ هو ارحاص ىلع ةقفنل اتاحالل اًمدهف هذي ىقاصغن وكنا لمح هنال جيمعلاف

 الع قافنالاندرم .ةندبلاةماقا نعم ناواهيحاص ةبيغ عملبقتف لاحم اند كبنالب ءاضقلل

 اد.عم
- 



 ب (صخسالموم)
 نمدحلاذاهنامهوب رهثأ | ىقامرهاظو فلا ىنكاذك عناملا نا هنيع عمدلوة لوقلاو اعاجا نوذنيال
 ا سياودعباهف دارمشالا هثكمأ ناواقل طم هيلع ناعضال كرتذ ةزافمقاهدجو نأب عفرلاد نعم دهش»
 ااذك (هتماقا لعردق, ماودهشاوأ هلوق) حراشلا ملاكى ىف ساكرفظاذادا مثالا همزا ل كل ذك"
 نعطقتلملا زف اببحاصرهظو هنمتعاضمم عفرلا نيحدومشأ هنادارماوابلعتفقو ىتلامسفلا ىف
 انش هنيه دبشأ هنا قّد دف مهتولوأ مهدهشأ يذلا ةءسغلاهعفر تقو دهشأ هنإ ن الا ةئيملا ةماقا
 هر رةظامدعب ةكرتول هنا هموهغمو هيرفطلادنع دوش امدعن ىأ (نءذ»ال كلذ دعب كل هول ىت>هلوق)
 هنال ىو ل ادسسلا همهوت نع الداهشالا كرتف هلق هلوق نم قمسام همفانيالو كل ذكوهو نمي
 ةافانمالفرذعءلارجاو ىنعب لاظ نمارملع فوذللو أ مهدهش» نممد_ءلداهشالاكرتاذااعف ضورغم

 هدنقو هلمقوأ اهتاكم نهلوكامدعن ناك اوسا ماك« ىلااهداعأ مث اهفرعملاهذ أو نض'الاذكو
 ىلا اهّدرت ناعذلا مدع ممصلاو ىلشلا رمش نع ىورفعجوأ هرقفلا لامهسلاو لوقا ليقاع كاملا
 0 ىلااهَد هر امنامضلا نعأربدالاهداعأ اهلك أالاهذخأ نافاهد ريااهذخأ اذااذهوراقلطماماكم
 00 كا ٠ | (دهشاو ذأ ىلعةفطاعالةلوق ) مالكءادتبا فرعو ىو اهنعلقنامىلعهدنو ىراصحارقلا 0 كو... | ستقاذك (ةيئادتباهيفواولا نال او هلوق) ديدشتلاب(فرعو ءاوق) ناساف ولع افا سل

 0 تر 3 نا فطعلا ةصص نم عن اسما ىف مالكلا قسنك]لوق ىلعدوشأ لعالو لوك عدس ىلع ةفط عال عن
 0 ةهردو 1 0 ةطقالان وك ىقاط هرم فدا رعتلان وكينافطعلا ىلع مانام هد انو فطعلا ل تالا ناعم هيلعهيشلو

 ودوم فكل ولآ اذا ىبتنا ةنامأ تناكد فت |هناو ابلطإال اهيحاصنا معن ىلا فرعو هيلعدهش نافهصاو نام كي تنس تسطر
 0 ا هلا . || ناكودناما ةطقللا نوكح فهل لعن دمال في رعتلا نكي ءبهذيالهداز ىزءمرك ذامنارهظاذه
 مهرب .”اكوررب 7ا/ .|| ىلب زلاةراعوربتلا ف لاقي رعتلا نعم نغن اهذخ أ دنعداهشالانالعاو إ_مريغ هطاقسا تجاولا

01 2 : 5 5 3 1-0 7/1 5 
 ل 0-0 ااذالوقأو خا هدجو ثدح ارسالارهجا ورعب و ةصالخلا لاق ريبكلاريسلا رو كملاوهواقب رعت

 « داعي 8 6 0 : ىراصح ارةلاكءريغو حراشلاءركذامهديؤب و سم ىئزءوركذ اه افي رعتلا نعىنغري داهشالا ناك

 ماي( 0 طريب. د هيي | ىلعفةوتيالتناما| يوكح نأ, انش ههجوو هلبقام ىلءافوطعمال اي ادتبا فرعو هلوق لعج ث يح
 0 راس 6" 7* || فطاعملاز الوقب نملوق ىلا لوق ىلع ذخأ ىلعةفطاعال ىنه هلوقد ا ىو انالعاو في رعتلا

 نوير. كعلاج يك“ نسم فطعي لوق نملوقىلالوق ىلءدهشأ ىلءالو هلوقب و ججارااوهو لوألا ىلءارنم لكفطعب تدّدعت اذا

 1 7-0 بلي, 72/ ||افوطعم لكن اك مثوءافلاك بتر ف رولفواولاك بترعريغ ف رحب فطعلا قو اذا اذ هو هاي أم ىلع لك
 1ك 14 و ع امن | عملا ىفكري تلاوه اًذهارلطنالا رناهنلظ ىلع ىءغىأ (معناىلا هلوق) قاتلا هيلبام ىلع

 اا ويب كلا تأئلف اهكداام ىردأ الةطقل تدجو ىفا لوقبن!في رعتلاةروصو رهن ىوتفلاهماءعوتارمكملافو ' ر و . ا 1 3 - 10 . 3 .٠ 7 كك 5 5 7 3 .٠

 كي 0 0 احاتحت ناكو ةطقلدحو ا ا!ضعبن كح ىبحرسلا لاو ىوح ها درا اهكللام

 كك نإ ١ حليل عنو" . || ىتنا ىحرصملا نع جرش امحاصرهظ اعر رصملا ىفابتفرعولو اهفي رعت نمد ال هسفن ىف لاقدقو أملا

 كرك دي هلوق) رص تأ, قزرتامكم_هرثكمأل مالسلا هلع لاقاه ذا ىتحهي قلعتفرثلا تكابمح اصن

 0 ءاملاقدجوو بط (امهوخنو هلوق) ةيلالمت رش عوج الذو.نملا ىنعب (مانامزاروشقو ىوذلاك

 ا ١ ةعقاولاراغلا نم ىت.داماذكو راهنالا نمىرثمكلاو حافلا ذخأ لو ةملالمنرششلا ىفو ر ردد ةمقالو
 رسدو هكلعالهناكم ىنهريغدجوو هبعكمذخأ (مهم عرف)ر اتخملا ىلءراصمالاريغىفر اس الا تحدت

 فوصر- اذا ذكو ( اهب قحاو عفا وعج امد«: هدب ىف همح اص دجو ناق هلوق) ىبتناكحلا ىف ةطقالاك

 عسا داذا اذكو هنممذخأب نا هل ناكمدن ىتةاَسلا س حاصهدحوولو هنعسفتل نا هل ناك ةاقلم هترمواش

 "1 كج هس جما سس م سل ل ا م

 ى 1
 لخو



 35 م
 0 ا / د 1

 هةر ل 0 . هدو

6 
 ا

 (نيعملا خف نمىفاثلاءزحتا) 5
 00 م يلا
 ١ لوقأ ىو ادمسلا لاق هطاقتلا ةعص ىل لد ىصلا ىلو ىلا ف. رعتلا ىتلا نامو راقثريناعضلاالا
 ا ف رعتالو ط.قالا قناع الذارهظ الفاط قل «-طاقتلاة همامأو ةطقلل اهطاقتلا هك قرهاظاذه
 سدل هيزازملا قو ىنوتت |اهةمسأودب نمد - ل طاَقَتا اصح دئاو لاق, ناالا مهلا.
 1 قرلاةءدونوكذ |لاقحال بك مهنازهاف و ضحي لامالمأ انوذأممدمعةعب دو ذأ ناىلولل
 ا ذكمو عادي ال لهأ هنأن< رمت رتل 1 ةرتل ا ١ مديتسلا هاون مرينافد.علا
 د عار و هيانسلا قل اقدتفا ذه ىلا ةجاحالو هىو# ال اقربغام مق ةنامالا عما طاقتلالا

 هالومىلا في رعتلا نوكب نا تش و ىبتن|لوق ىف ىناشلاو دجأركلامدنعواندنءزو<هالومنذا
 قددرت النا عشا طا 0 2 وتوت امهمفرما عما ىصلاكح
 مم ظفحلا مدعل ناركسلاو هوتعملاو شوهدملاو نونخا طاقتلا عص!الف اس انحاصالقاع هنوكطارتشا
 ةطقلدجوةنامانبرك ار ادلحشد سم سدنجت| رك ذامىلا"اعاهمف(حلا مردحلاو لح ةطقل هلوذ) رهن

 لادحا فءاذافنوذالنا متل نامالادقءو ةطقلاهنال مالسالار اد ؛ هةر ل :اك اهفرع ناىتش

 ليل نادرا لدأ» ارقف ىلعف دل ناق مالسالاراد قمه ذلاءارقفلا ىلع اهي دصة:نآ
 لهأن م م سيل هنال ياونلل لاسملا تدب ىف عضوت لباهب قّدصت الىذل تناك اذاةطقالاى | اوناقموحالا
 متلاىه ةطقللا ف ماوقفاذه ىلعو ىوجابسلدوأ ارانز ةطقالا تناك نأ, ذلا خوك فرعبو قّدعَتلا
 !00٠ وهيا ب لسادلا لع شي رعت نوسو فردا او سوست لع ىأ كلاس اسأ فرعي كا

 00 ابار وركملا معوانرادباطقاس مملاو ءأ نماسش د واذا اًذكف ملا ذاوما عا
 نمبر عملا ققساماذ هى انمالوئث مهدحأن مطقسف نامأن مونم تا هلنعا

 ريخد مهراد لخد ن ؛اصطاتم د > اولا ناك اذاام ىلع هل# ىل رحل لام نعزارتحالا-' مك سلا هلود.ق دايز
 َّى :حيرص مالسالارادف مهنيذلاءارقغ ا ءاهفر ءنادعباب قد هدب هبانمق.سام لاتينا قنتاملا
 ءارقق ن نءادحأبر<ارادف د ناوعأإ ادم ناف هلوقر هالو مالسالاراد نايرغار ا

 0 اطلاعي ذلابوأ ىدنعتلارال انه ذاالف (ةنامأ هلوق) سدتتلاةعحارع رر هذ نيإسملا
 انالن عضال عئامانم فد عفدلا لح ارةءالع ننبنآف فصملا لوو شقا سام دفان لاقل

 0 ار لوك نادابسألا ف هقكا (دهش وداو ١) ةنيلاارت ناد بادلامدا امل
 00 اوا اد از دلل تن اوم 12 وانت ها اخل اديشن

 هللالاموهن ا محاس مه ئيم ل ناوابب قحأو ىف ّمكمال_ هام اصءاحناتاهءاكو واهصافع اظزصلاو لدعأ[
 ا ل ديرجام راهن اها يع اصدر سوى دحاتلا 0 اهشالاو ءأشنا ن نم همتؤلا :

 ىداو الاهتساس عئاوط ةتاالاد_:ددهش ل ناو رم هنارق ولو ا ناو

 ءاعولا باك كصافعلاو يلب ز امه دنع ابتعق طقتلملا ضب 1 وغلاف هفئلاهذخأ هناا محام
 امهمفنيشلا نوكسو نونلار. ان ذااباه د شنب مقل نذل غلادشتو سوماق ةقفنلا هيف

 .هلوق) حاوعلار دع در كذا ىاض كي نه لارس تابج م ةهدشوأهذر ءاهدشتأو اهبلطىأ

 ىلع هل نر ناك .دعم هسفنلو ةيسحامحاصل ااه دع نال (دارشالا طرتش ال فسوب ىأ دنعو

 |.هوركتملالوق لوةلاف راهغلا عدي كلاملاو ركنم طقتلملانالوداسعلا ىلع هإج نمىلوأ حالصصلا
 هضراعي رهاظلا نمدركذامودح وبلوداهمثالابد يقمن ذالا نال نعت ”نادذلاسسريغلالامفخأ نا

 ىلبز ةعندو هنا ىعّداو ريغلا لامذ خأولامريظنراطف هاا مط فرعنا كا ارها ذل ناوهو هلثم
 قود نو فا لوقو يوان علا لاقربن) اقف نكلد- و مامالا بهذم عج رن ىف رهاظوهو

 هياكل الل قت اواعأ هلظعللا لعاشتتا اذاعدءةمفاللاو تيدا اد -2#ن م

 هر دوعشل ن مال -1نأب هنككم ناقد اولا هنكمأ اذ واقافت ايدك اءالاقوا مصع

 نوال



 عع (نكر مالنم ىلع)

 ادوكسا ( همس د نع نأ هاسأل ىهاعا هلامو ه سفن ىف هيلع فرصتااةءالوف اذه فر ءاذاو ىلوالابةراحالاا

 نمءاشالان ءانضش هكب رشراضحال ملا هل برأ اذااهفوهمالالا لاعم 'و همج الولو مارحرجأ الب متل

 لسروا دلل رقأو ىايز مص لوالاو (هرحاؤب ناهل ىر ود ةلارموتخم قوهلوق) ر اما تاك

 2 :اكاذأ ام ىلع ه4 ىر ودقلا هراذام ىفانيالف هينا عال وال طق هرسآاذاام ىلع هتراحأن معذملا

 الفاضي هم لاري 0 ١ عفانملا فالت انعتملا مولد ل انكوكلذىلارعش كأم سهقلا نع ق.سامو ُّط علل هرخالا

 ئعالعو لعف نا كلذ اعقتللل سل ةيناا ق لاق هنأ ل مى 6 ةقيقحلا ف فال

 اد :اذكر ص لعن افا تلم هنوك, معي لذا اذه نانا نوداضأن | جك كل هذ ناتختارعأ أوو نك“

 انت د لو اودع "وأ ىهووأ ةلافك لفكو أاناسن اعدا ارا ناد :تاقغلبوا لإ ىو

 كلذ نم ْئش *لاطاىققذد , ال هلوقورم ونت ممم هنال كلذ نم 8 :لاطب ىف قّدص الديزادبع هنا ارقام

 | قدصمهناواشالف تركذ ىتلا# امشالا نما دوو هةناذتسولا ء 4 قلاب هيد هلأ مدعن !قرهاظلا

 اع كاملا .هيرسك ان نالتكك[1ت1 تث دي زهقدماذاديز) دمع هنأب :هرأر هالة ا

 ةعبا !ىاوأ ةنادتسالا همزلام ان هىلعو ةياقنلان ءوانمدق كله 2 لادم اكرارسالا ىلعال ديوذقبال

 1 مق قلبا نمهنال (ه ةوس ق هسا وهلوث )نوذأىادمعل 0 2 !ادعناممىلا ارخأتي الو لالا ىف دهر دخولا

 رهف : 0 ليس ةمل اق ه- .فدحإ نافالقأ َّ || هلبعا نامت .لاىدو قل .ةاملاغب نأ ىجشإ ناكو هعو هت ىأ

 (ا بيد دأتلرامتسو وحلا موقت فيقثت لاو ةعنصلاةفر ”اورحفلا قرع فن هع (ةعانسو هلوق)

 ١ .ازيم ناك ذاهسفنيريغصلا كلعاذلاو ضخ مسالا هته ض.ةءوهلر 3 هيابتلا 0

 ودعا ظفل فالك تامصالا ف لمتساالادحأ نالدحاو هياوض (دحأ هيهوناىأ هلوق) قع

 ا نمدجأ ناووع ناكس اى :ءعودحأ هلل اوه لق ىلاعت هلوق مد اولا ىنععدحأ لمجد (ةس8)

 | نه ىن 5 ماقول ىلقعل ن نم عسج ىاماعاعسا نوكين ناعد :ارارتمع دوك لوا اى ١٠و كرا هسا نيكرسثملا

 ١ ىوجو »صنع لاقي ناىلوالا (ض,ةيوهو لوق) ىتاوركتتا نالاودل
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 ١ يي سس 7 7

 ١ رق زرق 10 1رئ را ةنق ةق دنا 15 5ق نق نط سقط ظل قالا 1 7 1 ف1 0 سهلا باك 3 0 كيا 1 دع ردك دك درع مجدد عد درج مد كود عدد مدمج هدد مدد 3252523052553 جو دم كمد
 3 1 1 ا 22 اطل 1ك 2 ا 0000 20212

 كو 1 0 0 9

 كك وص ص صفاطس ا ببللااا 0+ ارت ذل سدا "دو

 أ عوضوم مسا ىهو عفر اودوطاقتلالا نم قم تمام لاكن ا ىوغالا ىنعملاو قاقتشالا قطمقلا او سنع ه |

 ١ لامىه هوق) حداش ثلا ءركذاماعرمثو جبلي زلل افالخ ىنمءاهنوكسوأ فاعتلا محفن ناكءاوس طقتتلل اسأل
 ا ناسا فافت [نوكين 0 ورا دلا ٠ نعزارت> ]لل ىد رطلارد قتلا نوكي نا لقحت ف رطلاقدجوب

 لاقم_هارداهعذج فدو فادادى رشا لتحرلا# تح ناضضاق نعمك وحئاد.سلاهلةناعف كلذ
 1 ىمتنادوصأ اًذهو اهي قّدصتي ةوعئامل !لكب قيل نافعا ءلا ىلع أهدرب موضعي لاقو ةطقالا هلْزْنع ىه موهضعد

 1 ةنامأ ل ةطقأ سدل هناقهكلام فرعام ج رف تارهذملا و ةاذكا .<سدلو (كلامدل فرءد الو هلوق)

 | ل ادهناق ظفاحوأ ناكعاز ردع ناك |امدرب نك را ث لارو هملادرب لب فّرعت الهنا لملدن
 3 تف ىو اهدررونل اى هرك ذامور ص عاس. ضال ضرعمعوص ءمللامى هلاة.ناىلوالاف فيرعدلا ف

 اوهو لضفأ عف ةراانا# ءارعلا 6 ج اواحامم ناك الاواض رنات حاصلا فا نارا

 1 هل طمقلل | ىف ل .ةامسأ. 5 ىلع ل اهب ناجم ب لوقأو رنا هدر هسفن ىلع نما نابدمقم

 1 / لوقلا ىذت6 عمو ىوج دن افك ض رففالاو نيدع ضرف طاقتلالا نوكيمري غد_أ اسهب لعن لو عام اضل

 . ارا ل ا ل ع ع |وعفر ضارتخا

 ارونلامالكحر هاظو ىنبتنا نعد هنا يدعأ| عئادسملا فلاقلك أى د هعنعيلذ ناسن |ةطنح لكأ
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 (نمعملا تف نمىفاغلاءز 2 4ع

 ةتسسم# سس سس سيم تس سم تاسست مساج سيسي تام تتصل 2 فيي مي حل ل تتم نطو ع مناط ضف قش تأ تع د ضتغنمح ضن مل تن

 ) ا ثك هلو. ةمالعل !ىوارسفاذفو رهن هبوم , همالع فصوولاسع كل ذي زرت هناكو

 تقداسصؤ لبق نمدق هصمق ناكن ا ىلا هلوقىفاك ةء.رشل اى 1 ةمالعلا قئدتسلاق لاق ا

 هلوق همف لصالاو ةمالعلاو ىدلارعتعي نيرفاكك- ا[ اوماننيؤسملات اوما مادخا اذاو نمب 0 !!نموهوأ' تعي :

 00 عب :امتااهنارلعاو ةقفاوملا ةمالعلا بح اص ى أ (قحأووذ هلو 0 ءن ىلاعت : 3 دا تاعي

 مدع علا و كم .رهاظو ةمالعلا ىذىمذلا ىلع لهلاو ةمالعلا ىذ ىلع نأ 0 ااوزم دلة. أن مم ىَوت ع (نكر 0 00

 تاح رملا ف عضا اهنا لعف همالعلا ىذدنعلا ىلعر 42| سدقت عملو ةمالعا اىذ جرا | ىلعدمل اىذإ 04ه ل ومو 0 ا -_ / ةههمإ 0

 ا 7 ا ىرو' نوح 0 اولا كراس ا يي اولاذكو امها اوهقامصا : لول هنال هقف اولد اندقوأ] 2 "مب 6 تاي ل
 ينل تنم وعر را ادما ( 4 موهو هلوف) هيرعم» لا قر فاس نو كامل هر>او بص ملو ا 1 : 50 ى

 يوك م مل الوهرمضن منور هعفنب اعف توصف. هرم ر ادلان تنام هلا مالس الالاإ كا و ريغمال عفتوهو | 0 هنيرس "فولي ل

 وقع تان عزتتب نا بجو سم هنارانم كح ا ذاو هما ! تميس ساولاك ا ارذاكت وكم ناهلانبا ا / ا 0 7 ق8

 م ل
 ك2 !(ناك اريتعاهلوق) رهن ارفاكنوكمف هنا هن ةمزلا لهأن مالنا ر 06 :رب قي ناالا نايدالا | 0 / 3 كوم

 نائريالادب ا ا ءاهلوق) ىلب زدحاس اا قرفاك !االو ةعبلا ىقمدلو عض الل ملا نالو |

 00 ا نار هيف ناك اقديز كد" هاو ر وار اكرب د. هيون دحا عم ىصل |ىساذا بحرا دلاة: صمف : ىوفن ونالاةيعبت ٍ
 (قفوأودو هلود كلر ةريئانزلاو بلصلا اوك ةرفكلا ىز هملءناكن او اموهق نيلسملا ىزأ د يل

 هتحوز نه هنبا هنا ىعداوإ اولام عر ه ”الطاو ( روهر هلوذ 06 ار هيلع ىلعتا الوداعي ماسلا نالوا عفتأ اهنالا ْ تروب نو 0

 انلق نيةمهر نباح داولانوكح .نا ل.س هنالاد.ع نوحي فاو وأ لاقرد#ملوقاذهوةمال ]| نبي هده ا
 لوقرامخاقرهاظودو لين كمل اهنرخا لاح :الفمدعيو لاصفن الازد هنو هال جس الا - هلو 0

 ىنجال ىف :وهودلوردلل نوكي نان: طوالورب رحتالب نية مقر نيب ارسداولا نوكي ناروصت 30 ىل_عد# ة هم 0/

 7 7 . 4*٠
 نوكيفسوونأ لاقو هوو لوصولا تك روك جلا ءلودإو تالا اهذأو تناك الوماضرب هل ةمأ هوبا هجوز 3 ع و 0

 اذا طقتلملا ىلع تعقأ (ةندسالا قرب الو هلوق ) ناتحح اق ن ءىدتحرملان ع ىوخ ةعالا لوا ىأ اد َح هةر 0 0 30

 كل ذريغ5 الفرا دل اب ه2 ةيردت كح هنال ىف ةسهق ار يمكن اك اذاهقرد دلوأ طد .ةللا ىلعوأ اريعص طءقللاناك ٍ 7 5 7

 اذاالارفاكسلاةدارمشب هيلع الذ د 0 !ابورادلاب لسمدنال يس هدوومتلا نوكينا طرتثب و ةحئامالا . هو نمل 3 7

 لدن أول ىو ما لاق ىن.عهديرابتعانطةتاملاوه هيف معخحلاو ةمذلا لهأ عضو ىف هدو-وارفاكحرتعا : 30 دك . ىي

 هريغل قرلاب غول ادعيرقأاذاام رعشنل كون 7 اق لا ذاك ةعحالا هلوق ةئديبالاهلوق تفددصلا تا هنررر اعل ()

 امأ لءاكسلا د اكرارحالا ىلعالا هر ىذقبالاع ىضاقلاءاضقب هم , رحدك ًاتملاذااذهو ريغلا كلذ هقدصو :

 ىلءىرح هناكدشلابدممقتلا (هيلعدو دشمهلو 5) هانا ار2افاذكو راانرارقا ليقتالف تدكأتازا

 ةرهوج ا ىفاك هل نوكمأل همرقب ناكول م :هعم هنالهل نوكين اىشإ هتقوأ هقوف ناكوافالاو بااغلا

 قاقفسالالال عفدال كر هاطلان اهمؤور ردرهاطلل اراتعا (هلوهف هلوقإ دب ةسناخلانع :رهنهلةيادلاو ا 6 د قع (ارماءوه دباد ىلع هلوق) ربت ل الاسدل نوك الن احسن | اذك واه فوه اارادلا نا فرعديو !

 هيلع طلال ما الو هلوق) ىدنفأ ىفاو كلذكس دو هتثم هج .ره اغلا ناكره اغلا اذ بهل كاملا تدثولف 1 530 5 6 0

 0 ناطلاسأ لاء دكتمق رام مد>اولدو>وألو هن طا لاو كلل او ةرارقلا نم ةيالولا دعب هنال ع ا ناي 6 َن را ./
 ١ هل ىملإر 5
 ىأرا لاكي الاذوماللاسلا ف فرصتلانالهلام عبي ىأ (عسبو هلوق) نانسي لالا تسد ىف 8 ا 4 3

 ىنيع كوأ اذف حاكنالا كلاس ف م مالا هكاتالا ذو ريغال د لاو بالا فدجو كلذو ةقفشلا اروذوو 0

 فقوت دو ىذاقلارهأب لب هققن :لل هحات >-|ناو هسفنب طرقلل | ضرع عبب كل« ءال طق ةلملا ناىف حرصا ذ هو ا وزب

 له هلع قاغن : دال هعمسملا طقتلا|جباتحاو صرع اطدقألا عمن اكولام كح رطتي لاقف ىوجلا دم |هف : دحوم

 كلءال هنال ىف اتسهق هسفنلةرحالا ذبل ىأ جمصلاوهو (ةرجاؤي نال نوكمألو هلوق) ى متنا كل ذهل

 َكِمَد صوعالد : ةراعالاو ماد_ةسالارهعفانم فالت !كلّءاهن اف مالا فالح معلا هش اق هعفانم فالكا

 201 ا

 3 ةراحالا



 تي

 5 (نيكسمالنم ىلع)
 ددءتولف طق اناددااذا اًدهوهيل اهدرلوالاهةداخو د أهل أولف بجوعالا هاخخ أ تملي ال نالت

 ىأر اف انو_تاولو ةمناخ طع قلل عفت هنال !.ال هر ىضقاعزانتف رفاكو لسميدجو واي امهدحأ ع هج ربو

 قاما ىليزلا فاك جي راخنا 00 ل )ح اطقتلملا 5 رعلان عه>ر شو ريونت ىضاقل

 هلود) ىلزامسم م الاوان هذ ناكلاو (يراشأا نمىلوأووذ هلو هدف ءام حرا !امااك ىف

 نوكيوةينالان ءرد4: :ديلاق الاوامحولات ناد مسا 2 ل1 'ريغوأو هاو ءددردع د >او نم همست تدمي و

 لامن عتاماذ اهنا. نمبر معوهامملارشي ةئيملام ةهأآلا و هلوقو عصالا ىلع طق نم ها

 قه 0 كانا ىلاع اعالامن نعهاوقب ,ديبقتلا اهكرتاغإما ارهظم هناا قده ل هب_سن ىكدأق

 هه 1 ناك هند مب ال ظن أ قدصب 1هيسن دا |ناتقو لامءارهت يلون مزال س دل هريع للك

 غامالا ع نع 0 1 5 اماعدا هينملاةرامع (نيذثان مو هلود 9 ثالذدعب لامهلر مافي نا لعحفا

 - 00 ا |نءردلا ف نكلربت مالا داتا طرتشم الودئازلا ىوعدلومق 0 يمال
 ملاحي جدام عير | 0 :دداشمألا قى تاما وحلا هرب رو انش لاقى 1 اوصل ريكاألا ند هنو. ”ددقاما

 6 كلا / 6 نحو هاذاق هندي اهنارخث" الاو هب اهنا ع اود متنا هريغو رهتلاف 9

 30 5 8 لاقاذاك هذ روهط مدعجدملان 2 توم 5 طرتش هنالرطت هقو ردهتبا هب اىعء.ا نامالاو

 : ان 1 0 ودنا :افتيريوظلا نع ءرحلاىاكالصأ 3 ىضقبال مالغوه ذاق رادو لاقوأ ةبراحوهاذان مالغوه
 مكتب 7

 كلور ءاينزرا بدت تبل 0 ا نيذنا نمو هلوقو هتروك :ترهطظاذاام نع لمتكأ

 ل 0 رملامدعب د قم اعموايعدا هلوق ( ىوجالوأ ًادحاو اد بأ ثرا هذ ناثريف ةكرتشملاةمالا

 ىل - 6 2 ء.ءذولو رك وى ذلا ىلع ل- او لدم 60 طر اواممدولد جرا 1 ط2 أملامدق ف مدقا هدأ ع م

 هي هع روحو «, ىمذدب ىناكواف تاق روت ديرك نو ىدودت مدا إلا: 3 لا ىو هريغ ىلع ناهرملاوذودرعلا

 ل 5 اءرذمالاز مدهناىعرا ن م يعور 4 اهت>و زر نزمدناىعدان هو ىوج ىذلامدق, نا ىيشإ

 3 / نايمذل دلل دجشول ةيناخراتتلا قو ععصلا ىلءامبندب هب ىذق داو رات قفاومل ناو هنع رات ىصلا نس كح
 هرب ىعداوأو عازتلامد- كا (هتباوهفا وه اوعدك ف رع م السم صذلاو

 ةئان ناد. قدام ه ةريسل *ذا٠٠ نعىدنجرتلان ءىو# لل ةنوّد- ءاالبنرم هندالا لق دال هدادعب رن الا

 3 3 , ىلع ةمدقم را ا هدب نا ىف هوو دعاقلا نما 1 و تاق لاقجراخلا ةئب نمىلوأ دنل لاىذأ

 توم“ ا نمو دحاوا ىذةءالامهدذعو ةفيتح ىأ د نعام! هن ىذق ناث أرماتءداولو ى تادملا ىذ
 ىالذ ةنسلااّماقأ وأ هنأ + 1 ىذه اذكك ىف ان زامهتملاصم ىهو :دالولا ةقمقح قاعتمام مسا

 انفلا وذا 0 عا (لس .قدال را سا.قلاو هلوذ) ربو:تىلوانوكت اهناقامهادح |تءاقاوام
 ق> لاطب نمد هبوعدن | اوف طق !اريغ ناك ن أف ىعدملا فال ةدخ أب فلن ن ناددسالاو
 خو | هعسا توم ةرو مد نع 2ك سل تمل ف هعقتساع رار ةادناآن اهةقسالا هجو ود /|قطقتلملا

 5ع حوذ ط2 ماوه ناك ناواد_طق دع اراب هاو ن مو ىنجالان يدل طفح ق-أوه

 تسلا م طيقللا مزايهرارق اب هنالو طم#ل هنارقأ امدعب ه..ذبا هناهاو عدي هماللك ضقانت هنا سايقلا
 هطفح نا هملع بو هتف همرات هنانريغلا ىلل ع رقأ هناناستسالاهجو و عضالربغل |ىلعراروالاو

 هلوذ ّ قد لل .ةولوسق ًِ !|عنعال ضاعف ضقانتلاو هفرعب متريغصلا» هدلو ناسالا ىل_ع قذدقو
 هنا مصالاو ىنحالاةوعد فال اندب أم ىلع هعفذي بسلاو ىحا دب لأطت | دق سدأ 0 اناحساوا اف

 مقوم ملع: هنمو عل زاخين اك امهمق س اءقلا هحو فل: ةعاناو ىنحالاةوعدكن اح سالاو سامقل اىلع
 (2ا| هدحا ف دون اوهلوق) مارملا طاق دال :>و ىلع يجلد لا ةرامعرصتخ ا ثمح ماقملا اذهىف موضعبأ
 او ممدخحأو فصل نأو انعدانمننان 1 م هنسسل سمْلت : ى] قاس لا مالك || نوعدم ىلع فطع

 ىر ودع "لاق هدسس ىأ (هرةمالع هلوق) يدل نءىو+ خلا امهد>أ ىصوناو ةمالع

 ظ

َ ١5 



 (نعلا أ نمف اهاع جال عال

 نع ضرع لوأر هعذرب لوا هك اله هناغ ىلع 5 نهب ءافك ضرذ هطاقتلاز ا نم هحرشو
 ىملا )م 3١ مقزالاببودولا املا الو هالاو رش عقد ىعاةن ورهلثموأ

 نمقءسال رظنهمفو رهاظوهإك لتاعلاىصلاب هدارعو هايشارحلاك ديعلاو خاابلاك طاقتتلالا ف
 ىلا لعج لوقاو ىوج كلذبفصتيالىصلا ل- ادد ايودنم 0 نااما طاقتلالا نأ
 نات نقلا لود كلذملا ريش هحو لكن ,هال ماكحالا نم هءلع تت راج لا طاقتلالا ىف غلاك
 هقنطم فو ايدارملا ند (عايضا!ف.- ناهلوق) كارلا ار رم ,ناسعذلا ىءاو سىبصلاو غلاي ملا
 هلود) سوماخل انع روت اره أ .فلاوريونتلان ع قءسأم ل- ادب نا | ةملغ ىلا أ را فو لد ا

 رو هو لبصالاز امتع انارس نوكم[ ف تاكن ذي مالسالارادرادلا نالو مد[ ىف لصالا هنأل (روعدأ
 و الاك هريغو ىنبع باه] فرعي الاهتمدإو دوجول هما ف ذاق رمالو دح هفذاق ن أت ة> هماكحا عيج ف ا

 تشل 11 رار ىلعهما فأي ةقاودسمل ولد || ناب ىزعهبقعتو ا
 اراعن هسفو خلااهتب رحملعلا مدع نم تقلا نامع هليلعت باوصلا لعلو ةفعلا توفو هون[ ث ىلع |
 _ ةفعلاتوفب ىلل_.ا< لا فال 2 كلذكا سلو اتي رح تياغ ناهد ده ا ةماقا ىذتق ا

 هلاودا عج مث هن رك كولا (ةقن ا وصتلانمهاعدااخا ترس تلعولاملأ|

 ىور (لاملاتبىف«:ةفنوهلوق) ىناتسهقاهو هاو هج ا راو ةءالاو حاكنلاو ةداهشلاك ْ
 قفناولو هل-_ثهىلا فرمدلل دعملاملاتدءلامو بيرقالو هل لامال جاتدع زحاع هنال ىل_عور عن عكلذ
 عجريل ه.1- قافنالاب ىضا ةلاءرعأب ناالا مازلالا ةمالو هل س دال نك هلامزم طقتلملا هءاعأ

 ىنا كا قرر قتال هلل رك ةه.ل -ةرالو ىذاقلل نال مب طمقالا ىلعأأ
 صخش ىلع 0 هياععوجر | شل نا الان ىذاقلارعادرعت نأ
 بيغرتلاو ثدلل نوكيدق هقلاءمنال عج رادع وك هنا نما ذاالاع جرت رال عمالاوف اور ١
 بجوم هر ادءاتس رمالادرتغ ةمناسخ ان 2 ةسهلا تاك ضردلا قو ىبانزلا-ة> الابد 0 رالف

 لوقب قافنالا طقتملاا ىعدا اذاف ىبتنا هلع حوج رلأ جوي هئادقب ريسالارعا اذكورمتالا ىلع عوجرال
 ريغصلا ىلع قفنا اذاىصولا فالخم ةنددبالاعجربال اقلام هلساني دوك ناىلع ىخاقلا|
 قفا اذااماريغ_صلا لام ن ندوفنا اذا اقدر رد ةننىلا جاتسالو فراعت لا قافنالا ف قدصت كح

 0 0 طرد ارا تيخ لاو نها م عش داون الاالا هعوح رو قدصت الخ هسفنلامنمهملعىدولا|

 ةصالخلاو ةيزقلا ىف نك ]ةيزازبلا ناذك داهشاالب عوجرلا ق-ىنالمل.ةب قافنالا ىف ىدولا لوق نال
 هدإو هنا لاه ال لم ةءالن أهل ىخذاقلاىلا هعفد دولد نيوبالا فالذم دبمشب ل ناو عمج ري نادل ةناسلاو ْ

 هنال لبي النا كلذكف ىذاقل ارعوأ طق هنا ةنيب ماقأ ناول املا تدب 000006 هيلا هعقدأ
 لاز ءدازأ اذ ايو نا افا لزع نادارأم هاند ربو هطقح مرتلا كا ]الا 4

 ' 1 1تالررد مع هاروضح طاقتل الا ىلع هذدد طةتلااةماقال 1 رت 0 ودم هسفن |[

 0 قهيلو ناىلاءاعاهمالكى نو رردْغلانمرغلانال ( هئراكهلوق) ةيلالترش لاخلا |
 نما ام ىفاذكر اح طق: ا افلا هع أو لالا تنما هؤالوو عئادم ءلاقحرصدبو ناطاس !ارهاغا ْ

 هلوذ) ةيناخت ن 0 لا الا ا نمىلاو نا هغوأب د- «ب هل من نأسهو ٍغ

 لاقوة يدلا ىلل ءملصل اوصاصقلا مامالل دمعلا قولالاتدبل ا لتقواهأ ا ما ١

 قحا ناكف هم "نال (دعاهنموذخأب الوهلوذ 3 قا حصا الاهل سلف سو وأ :

 طاق_ءاب ىكر ا : نادل سداهريغىل اوه هعفدولو هيذانالا ه: هم هعرتشا 5 نيلو هطوخك ا

 ىلا هدر ك|عالف هلظفح هطاقتلاب هءلع بجو هنال مر نادم 3 اهلا د هن رااماو ىان ,ردق-

 راف رروردتلا» عما 1101 :ةماعلاهب ل ال ا 0-6



 ؟ع/ ( نكح الذم لع)

 ل-تةءاز ثرالانامرحناق هيلع هلدوقب هتثروم لق ولك ثرالا نامرح بجونالف نرحل ا لهأ لتت
 ليوأتل او اند:عنوذال وأي لداسعل !لتقاذاىغاس | نالف ىلا“ اامإو حالتي طانءالفر ودعم
 9 واَك ةعئملاهمل! تهضازانا_هذل | عفد ىف عيا لزب دسافلا

 ءامد نول تس: جراوان اةيانملا ف 5 هك ذامكالذ ناس رردهب ارقلاب قسم كرالاو نام رجا هبسصألا

 0 رع اهفادلاخ غمهجرانهلد ناار شر ومن ضع نموىلاعت هلوقل ةريبك وأ تناك ةهريخد ص ةيصعملابنيلسملا |

 0 : ل اوفلتا اذا اذهءايقفل اًدفشيف لاقو نامغلا عفد قحىف ريتعان كلاد ان ناك ناواذه مهليوأتوأ

 تهحفلا نتا ينبر مك 0 يد ' مناف ماز متالادعب وأ ةعاملاروهظ لبق مه-وفنو مهلاماوغلت د اذاامأق هعذملا لافف

 300 م س1 ” !بدنالطءلابرقا اذأ هنال (اللط ان ىلءانأ لاقثاوهلوق) بتنا مالسالاراد لهأ |
 0 001 تفنى م | دقي سول ع-نلا نا رهالاو ىتمع ةيصعملا ىلعةناعا نال (حالسلا عيب هركو هلوق) د رد نارا
 م 5 (ةنييرر كعدوم , || بهذملادعاوقف الوقنمءرثإ ناواذ- هو كل :مهرحآو أ مهراعاوأ هنم 00 م ه.هوول كلذكل نأ
 داير ملا ىردبلوا نك | ةعفتموأ نع كمل وركو فنصملا لاول ها ربل سملا مهايلعتوءاناتال |
 ناقرغلان هرهظ ى الا الهأ نموو زاحأو برحلا لهأ ن م كتعمب . زوال ديدحلا نا اوركذ

 قدر 5 وأ هنوخ لاي او رلا فرمش ىلع مهداسف نالاال سدي دحم ال [هعتسال نور مال ملال ها

 دائير "ني عقاد 0 لآ مهؤاضف ارنم ماكحان تا نارعامث جلب ,زبرملا ل هأ ف الخ مهعج 8 ىر

 : ا 0 3 ال ديالا هذ اللدعلا ل ىضقو !.غابن اك نافامضاقاواو ول جراوخلا
 3 هسا تاع ع 0 هلا ا و اىلاىغاسلا ىذاقل 1 ينكر وا حا خوك

 8 ل 0-0 0و ا ىلإ ناو ع نرخ ا ل-هال ىئامل انامان اا ممم ه: :.اون ةوجل هءاضقان دفن الداع مهضاق ناك نازالفالاو
 سار | 0 0 لها اعنا زوحالمناا ارخمو مهخم ىرتشم نال دعل الهأ نمدحال لالاومسفةاغملا مهتردغ

 ا 3 7 0 مد لعفم و ردءادومانال- وو نونفدبو نوذفك لد اغلا ىلع ىلصت الرع ل١ لها ىلع ءءالامك *ا|

 تنال يم المها يثق نوننكينادب كلاي لهغب :
 < ذل لو الا 3

 لب هلوقو ةياذبلا نع ىو هلةناي عيار هول مأ همم مف نوكين انبب قرف الهنا اغبلا ىلع لصبالو // تناعرجن تناال
 نمهلتق حاسالن ملك (هش) َّىد .علل هيأ 4 أح رمش ن ءىوج اهب حر صاكلدغل أدعي 1 ىعب نو“ فك

 ها تا و نول ةةرلشلمخ خوم ا اوناو_تلاودسعلان يلا ةاادجواذاالا تملا لهأ نع هلو حاسب لن رملا لهأ

 عيش 503-5 1 طفلر | ىلعاوملغنماو أ هريغ صوصل (ةدل») ءاهقف اهفض+ نءىوج حب دالم ازمالادع و لاتعلا لاح ىف
 و تور 0

 نمؤز ل فلمن 0 ىوج مه ةعنمال ة عاج يرخاذا اذكو 20 2 جان اود ,هاومأ اوذحأ او سد الإ اولدوو اول: امو مة 5

 ةياتملا نعأأ

 2.( ا ع ا ا ل هج ا جما
 فير ل دو ا 1 طبقالا باك )+ ا 10 د 202 : ا : 07777 1 ١

 . تاىمم اجر . 1 ال 00 م 1 ا 71 24 ان“ ما

 8 60 ا 10.  يحسسطسا دا
 ّ ل/ ' حر شرب ه !انا هلوق ) اك ىراص+> ارق نءىوج تاطدحن مهقفداصمةىد ىل-ءعرومءلاو هو طقللا نم

. - .9 

 27 و امل فاللتاهنالهنا ذلاعوريثم سلوهو رافك-ل لاهل اقم نعةرا- ءريسلان اء ذرب دقت (حاوريغف 0

 0 ريغل "لا ِكلذكو حافلا: نءيملاعل اءالخا ٠ نم كلذ ىلع بترتن أمراشعاب هتيعو رشم

 هلوق) ىو لاملاو سفنلاءامحا نم كلذ ىلع بترتيامرانتءابلب هتاذلاعو رمثم سلام وتملك ةوبنمل |
 هون) 0 7 ءاد فما ذأ بحت هنأ ن نمي تاعاديم ررتحا (روصل 01-3 بودنماذ- هو

 ةغللاقىأ (ماىصل | ىلع باغ مت هلوق) ىوج هدغالا ه هقرقحا ىىأ ةذللا ل دأى أ (ةغالافوهوا ا

 حو نءانث ةقافلا ىو*اءلا نوكسو نيعلا معن (ةليعل ١ اود دارق ( ىوجراسللا ى قار رطىلعأ :

 ريونتلا ف ذاع لكشالاو الطضالاءا:عمبوجولايدارملاسدل (خلا بجوو هلوق) ىدنفا|



 : (نيعملا حف نمىناثااءزحلا) 1
 7777 م ا ل م أ

 ةيانبلا نع ىو+ «سفن ىلع او بربس ولو ىذلاوهو ءاسلانو «سو مال ارسكت (ميياوم عسناو ا دوور

 مدع فو انذاو فوذلل ناك ل-:ةلازاو> نال (الالاو هلوق) لوعفللءانبلاب زوحاو عستا نملكو 1 2 ىداوز

 ب 0
 | مولع لوغل (اووتيىتح مسق:الومخاومأ ست نكلو هلوق) ر ردا سمهنوكل ل.تةالف هثدلا |

 ىنعي ريسا لتةءالهلوقو باملا اذهىف ةودقلاوهو لام خود الورتس فشكالو ريسا لتقيال ل

 || نال هد عاش ناومهبقدقلنو تافايالئل هلتقءاست نارامخل اب مامالات ةئف مناك ناو ةئفملنكيملاذا|| (مدبنر 7( 8 0

 | فد 50ال ىلع لو ةبدارملاو هوءادتبا قاقرتسالا عنعمالسالاو ل هنال هقرتس, نادل سدلو هن عف دن هرمش ا تهز اطر ب ان
 ا قلل ا 5 اف نعدق انا لاف *دعاسلا 1من تافعلا هم تلط نا ناو 0 ل موز حسنت

 ف 01 نوذم ن 1 ل | رامي ب حلالا د

 أراد مونوكلرادلاو مالسالانيدمتعلاءنيمو صعممهسفتأو مخاومأ نوك-تف نوم مهتالو مهتيبسشا| تان يور اع راه رع
 || نا م ءلتقالامهنعهللاىضر ىلع عم هشثاع ةعوهمف ناكئذلا موءلاوه لجلا مون هلوقو ىابز مالسالا || لور 7 "كارو 2( ميار و

 ا مول ةفاللاب ةنيدملاب ىلعل عد وب وةردملا نمنيئالثو سخ ةنس حلا ىذ نم تلح ةرشع نامل ةعجلا مون ٍ

 : 1 - 38 2 . 5 0 م :

 || ة شى ءاعامهعمو ةكمنماح رم ةشئاعا مو ةكمىللااح رف نيهراكرس زلاو ةخط عدا ونامع لق 1 طزب كلو 1 مءاعر
 3 00 - 5 0 0 2 ا -. 1 3 7 3-1
 ريسملابقارعلالهأر قتساو قارعل ا ىلا ةئيدملا نمج رف اءلعكلذ غلب و ناسمع مدن نولطب ةرصبلاىلا ْ كلر / 0 كلررزب

 : مود عقوو مهريغو ةرصبلا لهأ نم مهعمن هو ةشداعو ريب زلاو ةحلط قاف ةرصبلا ىلا مهب رفاسف مهعم ا 1 ٍ

 || ىعءامتاو لمتق فلأرمثع ةئالث ىلدقلا تغلي وا ههريغو ريب زلاو ةكط ذة هو ىلتقو موب رفطف ميظعل اق
ٍ 

 |مهحالسي لتاقجاتح انو هلوق) ةيانبلا نعىوج اركسع ىعم لج ىلع ذ مون تناك ةشئاع نال لا مون 1 8 و 3 7

 ا ل ا ل ا ل | ىراض> ارق ةراعور رداهثالت اءناعذالو ةدالينسثةْثف م ناكاذاءانعمرادتحخالا ف لاق (مهلمتوأ| ,٠ /الع 00
 نال (عارك !عامو هلوق) ىوج ىنمتت اهل ةهراشا جامت> الار 2 ل تاع ىكل ِ -/ 4 154

 || ه-.اال نمت هحا صل عفن هعرب ناكف هدمق ىلع أ: دق و ةقفت ىلا جات عاركلا نالرسسي او رظناكلذ 1
 || عاركلاو رهن لتي هاف هعمرتاقولاماءالوممدخت ناك اذا ىنعاضنأ ديعلا ساقبو ةرهوجلا نعأأ

 || حارت عملا ثنؤي و رك ذب قاسلا قدهوهو ريعبلاو سرفلا ىف ف.ظولا ةلزم حخلاو رقيلا ىفمدلاب
 || لجرلا ىنعاركلا نمل ضف أو هودءلا ىف عارذلا نالاعارذ باطف اعاركسنعلا ىضعا لثملا ف و عراك تأ
0 

 دع 0 هل 1 0 امير و

 1 ةنتفل' تلازاذاك (هنةسدح< وهلو) حاهعلار انتم نعانخمم طخع اذك ليلا عمم مسا عاركلاو أ لافت عم 01 0

 أ ه.ةورردمهنع مامالاة بالو عاطقنالةندلاالو صاصقلاال ىأ : (وت هيلع ضو هلوقإ .ميلعف درا كونتي "هلك دمرت علل وز
 || ىوج مامالاةبالو عاطقنا عمر دلا بدت وع ”الاامهدحأ ل تق اذان رلاراد ف نيزمأ:سملانال ثحأ 2 ىأ ا( هانز

 | ةودعلا ءاقيلوت الا نينمأت ساادحا لتق ةيدلا تيجوامناهنا لصاس لاو هب وقعملاىثاو<!نعأأ له ا 7 0 57
 || عاطقنالط ةسهنكل صاصقلا بوجو سامةلاناكو 2622 طوةس بجوال نرحل ارادوسملا لوخدذا || هي. "حرم 7” اصايو
 ١١ هلم_-هلار ردلابحاض لاعولف ةمدعلا مدعلْ ث بحال ثدح هلم غاب لق اذاام فال مامالا هال دا م 1 0 مهم م

 هركذ ىذلا ثدعلا نمرافتسس ام لص واناوص ناكل أ. الا ذهلف لّدقلاحابم هنوكلا هلوقب ردلا فاك نب مل د . م كدر
 00 لتةقازااهفةيدلا بوجو هبيلعدرب هنال مريخ مامالاةرالو عاطقناب ل بلعتلا ناش اءبوقعن /) 00 25 007

 اهف ةيدلاو صاصقلا وجو مدعامااضر أ ةعطقتم مامالا الو نا عمبرحلارادب رش“ الا نينمأتسملا | ىلا 4

 | هرك دام فلانعانه ف نصملاءركذامنا ىعداف كلذ مهوت نملافالخ هيف هلعازئالف هلثمىغاسلا ىلتقاذا| را / / كما
  مامالا ديالو نكت )ذشنيحذا (لدعلا لهأ مامامهجرخأ ىتهلوق) كلذكس دلو نمأتسملاب اسف 7 4 ا مفعل )ع 7
 | ءابجامو ةيانملا ف لاق ( حنا مهماكحا هيفاورحا اذااما هلو رردهماك>اىرحتفرسملا نع ةعطقنمأ قار كا

 ىوج يفاشلالاق هروانان مامالاهذح ايل رمثعلاو يارا نماوماءاويلغتلا دالملا نم تملا ل هأ : ك7 3

 | فهلود) ةيلالبتسث ةرت "الا باذ_ءقدتس نكحلو ةبدوأ صاصتنم (ئثب هلوقإأ| و
 || ةيراحما نال نمشنالو هرمنأيالءلاموأ ىتاسلا سفن فانا اذا لدا التالف لوالااما (نيتدوصلا] 0

 || ىح مهل :ةراصق هتلارما ىلا« ىنت تح نبت ىلا اواتاقف ىلاعت هلوغل مهل: اقءانرمأ دقو ةعصعلا لطمت
 0 ايري يوري يب ير لل لت 22-7333

 لانك ٌ



ّ 

١ 
٠ 

 5 ظ (نكح مالنم ىلع)

 كلدب اق (نول ب هود 5 مير هلوذ ) ى اء زلاملاذحأو سغنلا لقب نود مف (صوصلا |

 اضن كلف كاف 0 0 را !.ءاو بافاذا ةمذ لا لمادا

 0 لع 0 0 0 ا ره هم ل أ مد لو د ا
 نيا! اًةرفكل ادالب قةدلبلاتناكولام له هقالط ارهاظو فر ردصم ٌةفصوأ لاح هنا لع

 | مهاعدفءارورح له !ىلا سابع نب هلل ادع ثءب انلغ نال (ملاامالا مهاعدهلوق) ىو مامالل

 ْ كوالا ءركذتلاب عفدني رثلا ل علو مدت ,واجرت هنالوم'انق لبق م-هرانانو ةيوتلا
 ْش زوحت جاز زوأت اهي اذامل اوك ميتال سحاب 2 ليوعدلا» هز رزهنأد نق نوهأو مهو عفتل ::ىودلاد اى

 / ةيرق اروصقمو ادودم هل مهم اء تىلانعا هدورحو بودل اناكراتراص ناو هب. سل 0 دلال قم ملاتَف

 م 5 !نيلثاقدرو اعمنيبو هندب ىرعش 1 ىدومأأ ىل ءرميكشت فين اللا واق: اذا ةلوكلا

 تق ١ لا 1 تل ركتفلاب لاتفلا كرت لوح الا ىتوتلا اولتاقف ىلاعت هلو. بحاو لاتقلا ||
 | ا اعلا اهنعهللا ىذر هنا كلذو 0 ح هكثل داق هش لزنااسع كمل رو

 | ماج ضب نم فدان تسل ةثداسحل هه سا .عنب !للاق موترسشاو رك ذا دوعلا ىلا م هوعدب وا
 حشا مو زان صنلا اوم هنع هللا ىضر لع مكش ناك ملم دعاوذ عضلات هلوقي مكلا هفو

 م ا ناىلاىفاثلاريسفتلاب راش | ( 0 اىلاىأ هلوذ) ةباتعنورخا :ارصاو ضعبلاباتف

 ا | مهاعدهلوق قريجتل ا لعج نا ىنيعلارك ةنكل ى ىرج ةعاج اولا مهدوعهسفن فم ل مامال |ءاعدب دآر ا

 || نونيعبالسانلافهلوق) ةعا# اىلاد وعلل هلعج نم ولما ىلاىأهسقنملا كد

 |اروصاماو تا اذاالامامالا لعاحورخ كلذ نوكماللَ ايلا الو لالا ىلعان وعا اوريصدالثل (مامألا 1
 | دلال دنا !ااهفالسم ومن د م-,تنواعم نيلسملا ىلع بح ةناف مامالا روك لاستلام 1
 ٍء نا لا فالتخالاهمارةفلا خلان ءبارحلا نكح ىو !لاقجارسسلا نءرهغلا ىفاملافالعخ تقلا ن ا
 | اننامزببسنالاو ه متنواعموة١ ام سل ةاوقو سوات د ل

 - | ضر ةةيسصم؟ سلاف مامالا ةنعاط نال (ةرنيع نا سانلا ىلصوهلرق) ىبتنا ةالول روحنا
 ٍ : مدلل ءىل- ءلو#«تدءل امو زل نم ةفينح ىفأ نع ىورملاو عادلا ن ءرد هعاطودام كح 9

 : رع ءىو رامودردعلا ب ع تاسحاولا 0 مامالاةناعااماو هعدب ملمامالا نا ىل-ءوأ مامالا

 ١ (مسللا قبأدبو هلوق) رحو ىليز نب زاعاوناكم نا ىلع لوم ةنتعلا دنعدوعقتلا ن ا نمةعاج

 ش مهأ دينالان ىرودقل ارك ذو لاتقلا دصق عاسقجالاوهو ل ءلدلا ىلعر ادب د محلات ,ال انؤدسيل ناو

 د | ىلاعت هلوق قالط!انلو عيمر فكل ارد ناو انكلا داع :امودالا| للا لتقزودالفن راسل
 نا 'ودسحاهعداوملااو ير ل ع ا ءىقت ىتح قلل اولئاقف

 1 نب ردقاسم انا لجلك كالا ل يقرا او بر !لدأك "اري ناك

 يي ا : وهر لاو ةانليش ال م هددعام اولتقق ٠ نقزانوع الا

 كلذ اننوهرباولعف اذا كرشلا لهأ كل ذكحواونوءوأ ىنبلا 01 ادا كلو لطانا
 ادكو ( مو رح ىلع زوجا هلوق انآ ةمذاوريص : وأ مالس سال !ىلع نو ربحي كلو مةوهرب لعفنال

 ندمان فوراس نك هش نمْؤد هنا نس>الاودو هسدحءاش ناو ,هريسا
 اهعنلو ةيصعلل سد اعاو اعفدأ,ت :اناقمل احىقالاىلا :ةدالو تسح لت اقتتناكو ىف 5 !الهأن مم |

 ه:ازرهاوخةداور ىل 5 -ع م «ةقللزج لعز هحاو هلو ف ن مقنضا ورك ذدامنا يح ىوج ةنتفلاو رشلا نم

 هل وف ) ع ةجرملا| ع م لك ا دا ءاماو
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 اذاف هنعجبر حلا عفرلامطاذم نك. ملاتا انلق عسبتلا ىف هرامتعا نع ةمنغم لصالا ىف ةدضرفلا ةفصنالاعبت

 ةعجلا نكت ناو ضرغلا نع عقتو مصناسماف ةعمجلا ىَدْو راذعالا بامصأ نمهريغو رفاسماك عصوادأ
 :لانلاك نامالاءادا,بطاخم هنا ىدب رئاملا دزءراتخلاربرخلا نعروتلا ف نكل ىا.ز هتلعاضرف
 ضرر ضابمال(ميععإ سل دادترااضب أف سووأ لاقو هلوة) رانلا فدل ناعاالب هدعد تامولىتح

 وفعلا نالورن الا ماكحا ىف دترم هنا فالح الواسندل ا ماكحا ىف فالخ اواه دو جو دعد َةقرق لا درمالانلق

 اهاذه ىلعو عولتلا فاذكح لقع هد كحالو حرمش هيدرب لاسم ةكرشلا عم هنجلا لوخدو رفكلا نع

 بهذم عجرتديفب ربنلاو ىلب زلامالكرهاظ نا ملعاو رهناقاغت | ىنعبرانلا فدان هنا نم ه ريغو حفلا ف
 (هندر ” ال لق اعلاريغن ال هلوق ) فسوب ىنأ لوق ىلع ىوتفلا ناانذهش ركذنكلد#و مامالا

 ىوج لق اعلاريغلا ىصلاكناركسلاو نون اوراصتةالال هجوالف ذئنيحو راتخخالا فاك همالساالو
 مالسالا عريس هنادترملا <حواندنعة ميم هتدرنال (هيلع ىصلاربجي وهلو3) ىراصحارق نع
 هلوق) ىنزع هقح ف ةجر ىصلا ىلعةب وةعالوةبوقعل تقلا نال (ىلا نالت الن كلو هلوق) ىوج
 دارملامرظنن (هوحوأ هلود) ىوج سحوأ برض دي دهتلا ميلديدرتلا قلعتم فذح (ديدبتلاب وأ
 انمؤمهللادنعن وكنالوارذاكنوكحي نامالا ىلع هيأقو هزاسأب كل (ةم) ىوج دي دهتلاودب

 هنالادنرعريصي ثرا ىتح تنولا اذهىلا لأ ىنتيل ل اقف هوبأ تاغ لسأ ىنارصن ع هلق ىفام هعفنبالو
 ناخيضاق نعىوج رفكلا ىنَع

 64 15 415 15 45 15 45 15 1515 15 45 15 46 45 16ه هك 1ك ه6 ةكداك 26461545 1515:1545 15154515 16454555 1505

 4 هز ان كرم اةينكرنا دبع "كن اح "نإ نإ "زبك ةيتح انزع "نزف لص "ذه 9 اهم اوزت نزول كنب لح كززانزد وص يح اني نط نب كن نزع ان لإن كزد كلن كل ذتع ابع الع هع اكيد اذ "لدن

 نمةاسغبلا ث-ابمىرجت نالوأ ةيانعهدوج ودلع ندنرملانعبابلااذ_هرخأو (حا غرفالهلوق)
 ئئاوحتا نع رهتدادترالا نو دىجملا ىف عاجالاط ارتشالدرفملا نم بكحرملاىرحت ديرما ث-اص

 جراوو مهكح*ىبصوةاسغب و مهكح ملعو قد رط عاطق ةئالث مامالا ةعاط نع نوج راخمامث ةيدعسأا

 مهلي وأتبهلاتق بوت ة.صعموارفك ل طان ىل_عهنانو رب لب وأتب هيلعاوجرخةعنمم-هل موق مهو
 عاجاماغبلا مح مهكحو مالسلا هيلع انيدن باععا نو رك وانءاس نومس وانلاومأو انءامد نواكسإ

 الب لتسلا فالخالط ان ناك ناو لب وأت نعهنوكحل ,هرفكتملامتاو مفلا ىف هققحاك ءاهقفلا

 ةالةجاحالذا ضرتعمهنالربنلا قورك ذ ىذلا يسقتلا نعتلدعو رد ةمامالا بانر ماكل ب وأت
 لوالان ابباص نا نكمي ولاق ىو ارك ذاك هب قداص لالا مسقلا ناف قب رطلاعاطق نم ىناثثا
 كاردتسالا مدن الاضرأو هلاه-ق ئثلا مسق لعج هيلع مزلب هناالا ماعلاريغ صاخلاو صاخ نامل او ماع
 فارشالا نمةعب امملابنب رمأناماماريصن مامالاو ىبتن | لمأتف كل ذك هلوق دعب لد وأت مف نكسل هلوق ىف

 مونف هكح ذ فتي لو مامالا سانلا عد ا ناف هنو ريسحو هرهق نمافوخ هتنعر ىف هكحذ فني نان و نابعالاو
 عقلان هدوعل ةدملغو رهق هل ناك نا لزعثيال راف اماماراصاذاف اماماري_صال مهرهق نع هزل
 قسافلادملة:هركبهناةمامالا باىف ردل| نءانمدقو هحرشو ربوذت ىمفمهنال هب لزعنب الاو دي فنالف

 ءاهارك الاه قفلا رمش نعءانمدق كر تكلا هيلعام فالخ ىسقلا ورطب هلزع نكسل ىسهتن اهي لزعي و
 لوقأودعسللاهحرمشو ةمفسنلا رئاقعلا ىفاذكو افالخ كلو هب لزعني ال هنايءامشالا ىف مزحاذهلو ندلأ
 خواملاو لقعلاو هي رحلاو مالسالا ةدامالا ةدح طرمش نارك ذانه هناعم ىوجلا اهشحم رق أ ءاشالا ىنام

 لداعلابمامالا ف :صملاديقيملو هصنو رعهلا ناكمامالاة ادع طارتش اء لوقي لكلا اذكو حلا ةلادعلاو
 منك )نافلاقين ارهاظلان اكو غاسلل ىأ (مناليوأت نك نافهوق) حفلا ىفاسبب هددقو
 م هكفهلوق) ىوج.دحاو رابتعاب ملا ىلع دارفالا ةغيصن ريغذلا ع جرا هنكحللو وأت

 صرويصللا
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 هلوق) ىلبز لولا ةيانحلا كح دو بالفاربدتةثداحتابح همالساو ةرارسلا عل كاز رافع اح

 هد ةراانانكفءاربالاب ,رادهالا<ةهندق هناف ريدعملا فال راتتعالا هةملبال 0 (اثيش عضال

 اموصعم هنوكل( اهلك ةيدلا عطاقلانمكهلوق) ىلب زسفنلا نوددملاوهو هفلتأ ام نامم هلع بف
 9 انديشري عب الفءاققملا ل احام- مني اعثو رردةيارسلا تقوو عطقلاتقو و

 مسدد ملسم عظق ةولو ى» .ءاريتعم مالسالاب بل ةنيالف ةبا ءلاردهأ هد ا ضارتعا نال ساسقلاوهو (ةءدل

 لحمد اوفلدحأ ىلع ئيالف ادع ناك ن كلذ نمهدب عوطقملاتام هند ,ر ىلع لاقو عطاقلادبوا مث م

 3 - 4 ا نعىوج مباع ىُءاَعلا ىذق مون نهنيذسنال# ىةيدلا الاه لق اع ىلعف أ طة ناك ناو صاصقتلا

 *كلاز عار دور م ,نم«ةزب أ ةراكلا ىف رئثؤتالمد رلاو ناكل انةراسك اكلعامناتتاكملا نال (ءالولهتنناكفهلوق) ناضضاق
 م 2 000

 ىبتورأ

 كرر.
 ي

 "بإب ن6 0

 1 هقرلءانأ ثرمالو «مال عمت قوةرم هسنالاعمت موف مالسالارادى هتدلو مثتدس تح هتدلو نكتملولو

 70 (نمت ب || لاحت ةأرها نَع ءملسم تامول هن الام دربدمق (حتااقحتو ناحوزلادنراوأو هلوق) رردهباسكااذكف

 0 0 0 لسم هنالهارأ ثريو قرتسس»الهنافرادما كلت ل هأ ىلع ىأ ممل ءرهظ مم كانه تدلوف تقحتو تدتراف د و 1 لا |١ [سم هن ال هانت همز 3 ع 6 كانه تداود تعحو ت

 ا هديدقتوراشلا مالك قاسم الطم (اهمفادلو تدلوف هلو 9 عئادملان ء هحرشو روت /و

 هلو رب ىلوالاب مال سالار اد هب تلمح اذاام كح لعبل قاغت ابر اراد قلبحلانوكم ةيادها

 ١ ريمملادرف أهناالام_-ملع ىأ هلوقباهحر شورع ريمهذلادارفانهيلعىراضصحارقلا ةدهمت ىث (مياعرهظف

 ا

 تيد كس لب 7 1 ١ ةيرحا ىف مالا عسب دلولان ال (ع قنادلولافهلوق) ىوجاعمت نادلولاو ةجوزلا لعن دتف جوزلاىلادوعمل

 1 4 (قنايو واو | ءأ هتلاواذ- هو ةسونطافداولاداوامأودارلا قرهاطظو هو ىايزاهداواذكت قرتس 0

 0 1 ىر / 0 | امهنم لك ذادلول دلول ةمسفلا, ببر حاودلولل ةمسنل اة را لعشلاابهلضاك هلو ق ىلا هنعربلا فل
 هريجناالا نارمساكربصق رلاو مالسالا هيونأ عسب هنال ( مالسالا ىلع دلولاربح وهوذ) قرتسا

 ل :

 نخاع 95 0007 را ا اذهن اوهورظن هارت تردلا

 اول ْ امد 0 الف سامقل فدل لمد ات الاةمعتت

 1 قرتست ١ دحلا عشب ملهنا ثيف ىنيعدترملاريغرفاك امبتي رذ قدجوبلو همالسو امبملع هللا تاوأص* رع

 ُ ةلاحمال ل تق ةدحلاامأواورسأ اذا نرحا لهأرث اسك ذئنمح هكح نال لتي وأ هيزحماهءلع عضقوأ
 ا .ريخأت الث دلوف هلوق دعب قاللطالا اذهركذي نا كوالا 24 هحوزإ اتناك ءاوس انلطمملوق) رح

 ءأ لئاسمعب رأ انهو ددللاعت ىأ (حاربص هنا ةفم ا ا ىوروهلوق) ىوج ماهمالا نم
 د سلا

 5000 0 ء) | رطفلا ةقدص ةياثلا نكن حن اةياورقودعلل اعيتدلولا نوكمأل ةاورئارهاظ ققفنّساو رلا ىلع
 تي 0 | ك١ .ءبأ هلودعب تحّو رت ةقتعم حلا ةروصوة اذا فاذك دا أرقلل ةمصولا هعدارلاو ءالولار ةئلاثلاو

 كا / هك هالو ع هيلاومهىلاودف اح« الورحيالد دج تعا ذاف همأ ىلول الواو همالاعمترحدلولاف هنمتدلوف

 ا رافكلا هب راقأ ن نهرب « الى تح (مي*هاوق) رن هوبأ قتءولاكرح نسحا ةياو دو ةباورلارهاظ ىف
 ْ كاممقح ننجح ىوج هيلع لص الت امولو هنمنيرت ةلسم هرعت تناكو لو نيا!سملاهرراقأ نمالو

 ا مالسا رص مالسلاو ةالصلا هيلع هنال (همالساك هلوق) ةيباكتناكولامعملىلوأ ناك مالسالاب

 : نباناكىراذيلا ىفو ع.سنبالبق و س+ج نبا ناكح ل.قف فورعمكل ذيوراختف او ارخص ناكو ىلع

 ْ وه لمدو ربونتلافو ىمتت |لطايرفكسلاو تح مالسالان ألعب ىذلا اوهلقاعلا نا ىوحنارك ذو رهن ناُع

 ْ همالسا مول لبق نافىبتنارملا نمولحلاو بطلا نم ثدمازيعو هاعتلا سدس مالسالا نا ل قعد ىذلا

 ا ضرفغلاو لغذلا نيب ه- ءونتماماقت ارانعلارثاس فالخيالفن نأعالا نوكةلاتتسالاضرف كلذ ناكل

 ْ السم ل عحاذاام فال معدن لاضرف هحيفع ن نكعملاذافهن لأ :اه الواماط انهم نوكي نا مْزاصرفر اصازاف



 (نمءملا تف نمىناثلاءزخحلا) 7

 هتعدع تاطةسفءادتباهعم هقحلأ ثدح تءاثرغهمفهتثرو كإمن|اًممف هنوك هحو و رك اللا

 اكلام ناك هئراول لقتن |قاعللانهنال( هثراولف هلوق) لي ز سفنلل عت هنالهلامةعدعاذكوق اعللاب
 انرحانهارتشاولو ردت دئاغلا مدعلاملثمول مذ ارالو ةىقلا ةعسق ىأ (ةعسقلادعب ةعقلابو هلوق) رداعدق

 نئملاق بأول (متاعجراذا اذههلوق) ىلح اح رمت ن ءىوجرعام ىلع هيدارتشا ىذلا نْهْلاب هذحنأب أ كيتي .
 نءر< هل قوأ هقاهلب كل ادعب هعوجر نوكي نانبب ةياورلارهاظ ىف قرف الذا ىلو ا ناك. هقالطا ىلع 5 9 ١

 ةباورفوهلوق) فلا نعرهتءاضقلا دل زنع ناكف|.نائئهقاحتو لاما ذأ و هدوع درح و هادف درع و 0 0 مدع يجرتل هيلا عّمح| امناءاضقلا نال هجولاوهو داو راارهاظىه (ةباور قكلذكف هلوق) متغلا| لاهب م هدف م
 ةباور ف كلذكلف هلوق ىلعةباو راهذه مدقتءاضقلادع عج راذااذ_ههلوقب تنالا (اًيف نوك 5 ا رخام ار هه

 ةياكلايدبق (هنتاكف هلوق) رم رام ىلع هقاحلب ءاضقل دعب ىندد (هنبالهدبعب ىذقؤ هلوق) ىو 1 4 ليك 38

 نكبر :رىعتلاب مسفل | لبقت ةراكلا نأ قرغلا ناكوةيناخراتتلا فكن ءالل ءالولا ناك هريدول هنال 5 كا 3
 | قوسنلا ضع ىفاذك (ةبقانةراقسلا لدن ىأ هلوق ) ره رييدتلا فالنع هج و لك نهقتعلا ىنعمىف |

 || ةباكسلانال(ةقانهلوق) ىوج ىنعمواطفل ةفات مف ىلوالاامأو ةيلا ىهو ةمقايةراكسلاف ىأاهضعب | لأ
 ءالولاو لكوملا ىلا عجرت هيفدقعلا ق وقحو هنعامث انءانلءفةيعرشة بالو نءاهر و دصل اهذسف نكمالا كبي ما 5

 ىلع ةيناثلاةباتكلا قيتىلوالا ةراّكلا تاضدشو زعم هديعبتاك اذا بتاكملاهريطت قمعلا هنع عقد نما 2 0 :
 ىو نا لبق عجراذا هنأب ةيناخما ىف مزورهتلا ف نكل ىنعءالواهزالووةباكلال دب نوكي واسفلاح | ن م 0
 اهقداص ةراكلا لدن عمج ىدود نا لبق هلوقو هارماملفانموهواهلاطن اهل ناك ةءاتكلا لدن ع 0 يفز ل

 قبو ضعبلاىدأن او هصنو ىوحلاهنعلقنام لغىدنجربلاس رص هيو ضعبلا ىداوأ اًمنشدْون ملاذا | 7 ةارزر . مد كلا
 قةدئاغلاامو هلءالولاو لاقاله تلق ناف(هنرولءالولاو هلوق) ذالك عملو هااهلطس ناهلف ضعلا | 0 0 0 16 تا .. - .٠ سعر / . .

 دوع ل يحال تاق اك ل اقولو هتباك مد ىضاقل ا ءاضقبدمعلا ثرو نيالا ناي ن اذي | هيف تاق هترومل هلوق | (مال 1 ف أي 0 ولا

 ةياكسلا ليءادأب وأزيجتلابىأ (بتاكملا قتعامدعب هلو3) ىراص>ارقلا نءىومح نالاىلاريعذلا | لابو 0 1
 ىبتكملا لام ف نوكتفةرصنلامادعن الدترملا ل ةعتال لقاوعلا نال (مالسالابسكق هلوق) ىوج | ناكر منح مع لتقوم

 .٠ . . سهاد د“ يايمه . - ٠ وأ .٠ 5 3 ل 5

 ثيحانه فذسملا ءركذام نا ملعاو رد هفرصن تقول در قوس ل نرذ فرت دوبل مالسإلا 18 فايل 0 دج

 ميمسلا ىلع مضاوو اهمسكن م ىضقي لاح لكن يدنا نم همّدقام ضان مالسالا بسك ىف ةيدلابجوأ ا ا . 0

 مهفلا فلق ةملالمنمشهَد رلابسك نمقاملاذ ودق ىفءالناالامالسالا بسك ىنامهئاءانمدق ىذلا تاييوب :

 بسك هل نكلولا ذه ىلعو لكلا قام هدنعو مالسالا لام ىف هناعض بود سف افالامبصغولا ذه ىلعوأ' ا 4 ا :/
 رهاظلاةءانحئاردهتهلوقورهنلا فلاقام+ل فالح ةقينح أ دنع ةءانحماردهتةّدرلاىفبستك او مالصالا || ت

 8 نكي ن اف عماجإؤ د لاق ةيناخراتتلا ىنف هفالحن مهماللكى روطسملافالاو لوقنلل هياكحال هنم هقتفت هنا ا فاي 0 0 ٠ كيرا .

 ةيدلا وتس امفوق ىلعفامهسك هل ناكن اوه:هةيدلا وتس ةَّدرلا ب سكالاوأ مالسالا بكل هل : * ىو

 ةّدرلاسكنملضفلاذ_أ اهنمئث لضف نافالوأ مالسالاس سكن موس هلوق ىلعو نيسكلا نم | ار تهذيب لم

 (مالامفالاقوهلو) الامل كلذ نمةيدلا بلع ناكهّدرلا بسكالاهأ نكمل ناو ةيئاخلا قو | نب ع ل
 انو هلام لكلا نال قافتالاباعيج ني.سكلا ف نوكيتعلوأ تام ملسأ اذ او لاق يس ملاذاامب دمتم ا 0

 7 أ
 2 .٠

 لتق,لاق, نارهاظلا ل ردطت هسف (قءايناالا لقب هلو5) ىسبتنا قافثالاب ثرالاد_ف ىردح ا 7
 ًاطخلا ىقهنال هيدمق ( ادع هلوق) ىوج هيدنتلا نمدرك ذامّالذ محو ترحارادب قيوأ لس ناالا كفو

 | مقتل ذاتوملا,لّدقلا لادبا هباوصو ىوج قكوأ لتقاذااعف ىأ (امهفهلوق) رد ةلقاعلا ىلعأأ
 موصعمري غال تاحّويارسسلاواموصعمالحم لح عامتلانال (هلامىفةءدلا فصن هلوق) رك ذل تقلل |

 صاصقلا بلو رماكدمعلا لمحت الدإ_ةاعلانال هلامىف ةيدلا فصن بحق ةبارسلا ال عطقلاربتعاف |
 ردصن هنالق هقاملن ىذاقلاىذقوةّدرادعن برحارادب قىلاذااموهو ةيناثلاامأو ر رددادترالاة بشل |



 4 (نيكح سالئملع)

 س اقافت |هنم حصن الىذلانارعلا رك ذ(حاكتلاكةاوق) ردّءلملا دق«: اموهو ( قافتالا لطان هلوق)

 وهو ( قافتالا »ف وقوم هلوق) ىبتناةداهشلاو ثرالاو ىرلاو ىزابلاو باكلابدمضلاو ميذلاو حاكتلا
 (ةضوافملاك هلوق) ردريغصلاه دلو ىلع فرمعتلاو هو هيد عم هبالو واةضواهملاوهوةاواسملادقعن ام

 هد اوا ىلع هنّسالو ةضوافملاريطتو ر ردعوج رلا ل حي هنكل هل نيدالو نيدلا فةاواسملا ىضتقتاهنال

 داعناو هلوق) ردعربتدقعوالاعةلداس ناك امودو (هفقون ف فاح هلوق) ىجلب زمالامو راغصلا
 |ىسم داعم ليكولا لزعناو لكوملادترا هصنام ةيناخما نعىدنجربلا نع ىوجادبسلالقن (انسم
 وبألاقاملسمداعو ل-.كولادتران اواليكودوحد هناري كل اريسلا نوال كودوعنال هنا ةلاكولا ىف ركذ
 هفلضتاخنا ثراولا نال (مذخأ هئراودي ىفمدجو اذ هلوق) ىبتناالمكودو»: د لاقواليكو دوعن الف سو
 نال هتّدر بسكن هه دجو اعف هل ق>ال هنا ىلا ءاعاه'راو هلوق قو هلا جاتحااملسمداعناو 0ك

 ناكماوسهذحن أ هإ همالسا تسكن هءد<امن اىفرهاظو هو ره*ىهنال لب ةفالخلا قيرطب سدلهذخأ
 داعول هنا لعاو ماسالا نم ردإا ىنام معتانه نمو ثراولا مدعل لاملات دبى عضو ناد نك مأ هثراودي ىف
 هكلمىف لخددهنال (اضروا ءاذضقب هلوقإ ب انع كلل ذك كلا ناكىلاعت هللاداحا نان قمقحلا توملادعب
 هلل دسالو هفلتأو ا هجرنأ امدعن هند: نادل سبل الو ىتبع هقيرطرالا هكلم نع جرذالف ىعرمش كح
 لج هلوق ) ىايز هضقن ناك<الو ةبعرمت ةبالو نع نهقتعب ىذق ىضاقلا نال هيريدمو ذالوا تاما ىلع
 هدرا طةس ال هنا ىلا ةراشا همفو هني د نم لجأ ام لحيرلو رردهدلو مأو هربدم ىتعبال ىتح( قه هناك

 حرش ىفناكيرشل ادح ىوسدو دل اكرافكلا اهب بلاط ىتلا ىلاعت هقوق- اذكووانعلا قو.ةح نموهام
 ىلع مسأ اذا ىضقيف ةرافكلاو رذنلاوةاكرلاو موصلاو ةالصلا ىلئههينو.لاط,الاماذكحو ىواءطلا
 ولة فضح ىنأ نعوهريغو ناذيضاق ىفاك عفترتالةَدرلابةمسصعملاو ةيصعماش رتنال ةم الا جْشملاقام
 طق هنا ىئانر لاو ذو ةهتلا ىفاك ءاضقلا هنع طقس بان ثددرا مث نيعب اتت نيروش موص هملع بجو
 هلود) ىناتسهق نيةعحلا نمريم كح دنع طقس الو ىصاعملا نم اهلصو هذرلا ةلاح متوام ةماعلا دنع

 هيدش (ءاعدافهلوذ) ى وجازاحم ماعلا: داراو صاخملا قال طا نم ةسباّملا اسدارأ (ةينارصن
 هلو رهن قرتس الديرملانال (رع هنباوهو هلوث) ىوجةوعدلا نودي تشالةءالادلو بسن نال
 ابنممالسالاىلا برقا هنال هسبالاعمتادترمدلولا نوكم ةينارصن تناك اذا مالا نال ( هنربال نكححلو
 انيد نيوهال ريحت دلولا عستب مطوق امد ىلعف تلق ىباد زاددحأ ثرمال دئرملاو اهم ود مالسألا لعرب < هنوكسل
 ةتسلهيتءاجناب ( الاحبة لثسملاو ةلسم تناكولو هلوق) ىوج مّدقناكهإ نيدالدترملا نال كحولو
 ةكاواروشأ ةّم-سل ه,تءاحو ةملهمتناك اذا مالا نا لصاسحلاو همالا عت يسم هنال نبال هئرو ربك اف
 تناك اذاو نيتر وصلا ىفهلوقدارااوهو ابئملقال هيت ءاحاذا اهدي واوالانهثراملعيو ثرودتراملام
 تناكف فنص( امرك ذاك ثربالرثك اوا ةّمسل ناو رو دتر اذنمرومشأ ةّتس نم لقال هب تءاحوةنارمصت
 ىلو ىو اهركذامو نيهاش مشل اراشا اذهىلاةد. او ىف ثربالوابنم شال” ىف ث ,ربةعيرأروصلا
 ركذاه قس: ل لقالهندالو نال ىبتنارثك اوارهشأ ةتسل هندالو ام.هنيتروصلا ناب ىف لاقثمح
 || كلذك سدلو تمم! لا ة.اللوةقملانا فخ رص( ةقوا هلوق) انخيش مركذاك كوالان ثرالاابسق لع ناو

 تءاحناودنرملا ثرم لسملاواج-منوكيف مالسالاةلاح ذم قولعلا نال (هئريداولاف هلوق) ىوحج
 رهاظ اذا همم ري هنال مالا نم مالسالا ىلا برق أ هنالدترملا عستمدئرملاءام نم قولعلا ناك رثك الهي
 (متا بر ار ادب ديرملا حن ن او هلود) ررددترملاث ري الدنرملا نال ريالا دبر عن اك اذاف لس ناهلاح نم

 رهاظا فلام ديبقتلا نهر ردلا قامو ريغصلا عماسلاك هياورلارهاظل عمت قاعللاب ىضاقلا كح د مقبول
 هرك ذام ىلع مزلب هنال لوأ حراشلا عمتصو ديراب يهذلا ىرعلا لعجو ( لاما ىلع ىأ هلوق) ىو+ ةياورلا
 نه لعال دنرملا ىلعال لال ىلعدوعب ىو وذ قر يهذلا نا موزالا هجوو ىوجريعذلا كيكف:ىيعلا
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 (نيعملانع نهييفادلا «زحلا) 1

 أ ىلا ةراشاهلوق) ىبلي زءاضفلا نمديالفانيلادوع نال اة>ال احم ا كالا هقاحتر رقتمالهناالا |
 ا ىوعد نهض ىنالا عص'الن اتش. و مكصادصق هيءاضقلا ناهرهاظ قاعللا»ىأ (طرشد. كلا نأ
 | ناشف كح تومقاهللاو لخدي لتقلا موهوءاضقلا تحت لخديالتوملا موبنااولاقدقو درعلا قحأأ
 ممن نا ةلداعة_:دبب ادّررم هقاح تو.شل ريدم قدءد كول هنا تش وادصقءاضقلا تدع ل_ةديال |
 نارومالاهذه ىلءاقراسدهق احب كلا تعم مل هنأب رهملاقهدرو ري هقاولب محلا مدع هل طرتشالوأ
 | هناوادترم تره ارادب ق< هنا هئراو ىل_ءالثمربدم ّدااذا لب هم_هون دق مق ادملا تكح ءادتبالوقنأ

 م-همالكنم كلذ فرعب اكربدملا كلذ قع مهقافبالوأ - ىذاقلادنع كلذ تدثو هتاح سدس قتعأ
 رهاظن ا كشالوا هرهاظ ه.ضتةءام ىلع ضارتعالا عنعال هر مصت ئشةراسعلا لب وأت لوقاو ىبتنا ْ

 كلذ قعد مث هقاحلبالوأ كحروغلا ىف هلوق ىضتقم لاقي نا قد ىوجا دصق هرءاضقلا ةعص ىضتقي ةرامعلا 5

 ريدملا قدعب محلا لبق قاعللاب محا نمّدب اللب قاعللا < نعىفك الريدلا ىدعب كس !ناريدملا
 فرعملا ر_«هفلاعلامةلداسم ناك املك اهسدارأ (هتعب امم فقوتو هلوق) ردا فام فالءثوهو |
 ةدلام ةضواعم هنالل بق اضب أ نهرلاو ةيكح ةلدارم هنال بدل ضيفو ةراحالاؤ رارث نع حلصلاو مسلاو |

 لاما ف تاضواعملا نمنهرلا ناك الو رملا ف هتراءعو ره ضوعل اطرشب ةدملا لح دتف اذه ىلعو
 هناللاقيفاذ كه طض  ناالارعأا ىف رك ذام فلام ل لعتلا نمرونا | ىفافال_ هاد ناكعسنلاك
 ىفقوتدترملا فرسصت ن |ىلاريش هتعن امم فقوتو هلوق قالطاو لاملا نهال لوالا نم دءل آمةضواعم
 رييدتلا لعشنف هعب اونو ىلا دارملا (هققتعو هلوقإ) نادي اند اعف ميمصااوهواعيج نيبسكلا

 مورحلا ى لاق هينا ىفاكاض.أ هقدع ذفنسالهاوس هل سدل ىذلا ملسملا ثراولا هلق ةعأول ىتح ةباكسلاو
 ةصص م دعى كشالو هلةءوهنامأر هعادمتساو هعادرا قدور-,هلا ف لاق ةطقلوأ اطمقل هطاقتلا 3 رأ
 : هتطقلو هطاقتلاامأودت رمان نوكمال ارضانتلا نال ل ةءازت وى وأ اذ_ىف عصب ال ىلا نامازاهناما

 ىو.-دترلل سل ىأ هاوسهل سدا ىذلار ملا ىنهثوقواهزاوج قدّدرتلا ىشالف هعادتتساو هعادباو

 قاكاض. أهتيصو فقوتتاذكورعلا نءىنأ باك مصمف هل بهو ام لودقامأو (هتبهو هل اوق) ثراوا كلذ
 اهناةياورلارهاظ روك ذملاف همالسالاح ىف ىتلاهّسصوامأ هدر لاح ف ترد ص تلا هدصو ىأر ردلا

 طرتث ال هنإىقرهاظاذ هو مغلا نءىوج ه.فغملاو ةحئانلل ةيصولاك ةيرقرعثوا ةيرقاقلطم ل طدت

 اذه هلوق ) لطمدوجو ىلع فقوت ال, ةلطاب لص الا تحولا طرسش كلذ ناكولذاةبر ةب ا هتوك ةمصولا ةدعل
 هفرصت نا خي اشملا ضعي لاقو يتصل او هواعيج نتسكلا ىف فةوديدترملا فرص: ناملعا (ةفشح ىنأدنع
 امأو مامالا دنع هلك اهو مد أ لوالاو نس اهباو رف فوةومو ةياورلارهاظ ف دف انةٌدرلا بسك ىف
 تءعقو تافرصت ىنمهندب فالذملاو (ملاامهدن ءو هلوذ) ىناتسوق نيءسكلا ىةذفان هتافرصتف امهدنع

 طبحلا نءىناتسهق راةصلاهدالو ا ىنع هتيالوك عا-جالاب ةفوقوم ىهف محلا لق هدعداماو قاعللا لق
 ىداو هتمأ تدلو نان(دالءتسالاكملوق) رم كلم ةقيقحالو هيالو دال اموهو ( قافثالانذ فان هلوق)

 ةمهالو.ةاذكو (قالطااو هلوق) ىدنجربلا ن ءىوج بسذلاتدُد وهدلو ماةمالاريصت داولا بسن |

 حير هقالضلاو هلوقو بلي زو رك سجل اقافت ا هنمذف انلات نوذأملا هددع ىلعر او ةعغشلا ميلستو ا
 انشورك ذاذك قاطفاعما دراما لمحو |قالطلا اهدس عقلا قرغلانم ةدرلابةدقرفلاناف |
 اذالمقو ناكل ىفدركذاعمناحو نادترا اذار وصتباغادترملا قالط ن اىد:جرعلا نع ىو< !لقنو ١

 نالصاسحناو ىبتناح ورششلا ضءنىفاذكا قالطلا مصيق ةدعلا ف نوكتوا رن حاكتلا خسفتيدترا

 كلدمطت دقو اهئاداب ىن رفتلا:ّدّتعمو اهتدريو ا يوزلاةَدريهَّدةعملاو قالطلاة دعب ةّدمعملا قدح قالطلا |
 لاقفىسدقلاةمالعلا|
 قرغ.ءانالابوأ:ٌدروأ « قوم قالطلانعةّدع ِ

 م

 هلوذ)



 | ضيملاذافرو رضلالا نيدلا هسنم ىذيالف ني للا ةعام هاف درلا بسك اماق همال سا ب كو هو هلام
 ١ | ذه ىلعو ىمازلا مص هراع فنصملا ىشم نا همفو لبق اذك يدعلا فالح نتمباؤ اهانه ىلعور + تققم

 ةيلالئرمثاهرسكو ف اكلا تغب بسللا|(ء ىف هتدر بسك, هلوق) ىزج ريمه فالتخنا ذل لا ف نوكب
 ||حارسلا نعرمتلا قوهد.ةدامح راشلا مالك ف ىفأ..سو رهناقاغتااهتئرول:دترملاب-كنالدترملابدمق
 ىسرتن (مهوق دفان هيدر ف: ىلا فرصتو ةيناخا نعهبفوءالومةد رلالاحدترملابتاكملابسكو
 || نوذأملا نار هاطلاو بتاكملا هنم ىننتس ىلب هقالط| ىلع سدل ءىف هتدر بسكو فنصملا لوق نا ملعب هنمو
 ْ ادحاثردال هنافدترملااهالرفاكلاث ريال ىلا نال (ءىفامهااكىجفاشلا لاقو هلوث) كل ذك
 أ هول اذه هقف اوم هئسالادفو نامر ا بساوفالتعاف ثرالا بي ةلملا داحتا نال دحأ ه”ربال نا تجوف

 اك قاعد رلادعب نييسكللا ىف هكلم ناامهو امم نوكم 4نامأال رن لاموهوةتارولات فتن ذاق
 سك انتسا نككو ملسملا نم 1-لا ثيروت نوكسف هتدر ل.قامىلاددتسف هنو ءهتثرو ىلا لقتن.ف هانركذ
 أ دانتسانا هلو دووم سكحلا ناكل ءف.هسفنوهو بسكلا بسلا ارظنةدرلا لبقامىلاةدرلا
 أ هدرا سسك ىف ثرروتلاةانتسا نكمالواهد:ءهدوجولنكمم مالسالا بسك ىنةدرلا لوأ ىلا ثيروتلا
 ': م-هاوباستك الان ءرفاكوهو لاحلا ىل_ءارصتقمتدثاثدر وتلا كح هيف توافق اهدنع همدعل
 , || ةفاضالا هد_فتاكةدرااو مالسالا بسك ىنع (ابتةرولةدترملابسكوهلوق) ىلب زرفاكا اثرمال
 || بع :ريو هلوق) ىوج دترملا فالذعب قاعثالا,اذهورهظأ ناكل دياهتلاو ىناكلا ىناك ةيشئتلابا.سكو لاقولو

 | ضرملا كلذ ن متامىأردض, رملاقالط فرماكةّدعلا ف تتامو ةض رمىهوتدترانا(اهج وز
 اهتم ّن ,رثا مناف محو هو ديرا اذا ام فال لت الامال (اهث .ربال هممت تناك ناو هلوق) ةءلال نرش

 ٍ ةلزنمةلزنماهقح ىف :ذرلا نكست لف ةضد رم ىهو تددرااذاال اةّدرلابةرافريصت الانا لصاح او لهب هنال
 | همشأف هلع لّمقلا روجول اه ناكن او ةّدرلابار افريصد ثءوه هفالخاهاتق مدعل ضرملاثو دح
 | لتقتالا نأ العم ةدهتص تناكاذ |اهتريال هنا نمرهاو زلا فام ناولعت انه نمو توملا ضرع ىف قالطلا

 ,, || لاقي نا ب لمأتف هلوقل ىنعمالفردلا ىف همهوتاك ةضررمول إلا هجوز | ثريو هلوق نم هلبق م مداصنال
 | ماقبد رقم لب هلّدسملا قلطأ ثدح ةيلالبنرمثلا رادع نم مهوتب اكهقالطا ىلع سيلودا تراب هنمأ ثنا نا
 | راص هنالةّرعلا ىف ىهو قاعلل ب «ءاعىضقوأ لتقوأ تامادا ةمسملا هنأر ما هثرتو هصنو ىجلد ل |ىاكهّدعلا
 | فسو ىنأ ةباو ر ىل_عترت ن اىتمابو هل اماهةح قلعتف توملا بدساهنال ضرملا ةلزنمةّدرلاذا ةدرلاداراف
 اا فهد راد فرالا ةملهالا طرشلانالاهب لوخدلا لدق ديراوأ ةّد_علاءاضةنادعد ولو ةغنح ىنأ نع
 ” | ل:ةلاوأ توملا دنعةَّدعلا مامق ناك ثدحو ىسهتنا توما دنعةّدعلا مامق طارتشال ىنعمالف هياو رلاكلت
 |ءاضقلاوأ لتتلاوأتوملادنعُم .رالاةيلهأ طرشلا نا نم مصالاو هام ىلعءانب اطرمش قاحتلال ايءاضةلاوا
 : ةيدنجأةّدرلاناهترو ريصل ثرئالاهب لون دملاربغف هريغو ىبل» لاف (كمامالا نعدةياو ر ىهو قاحتلالاب

 || ثرالل ايدس ضرتنت لف روش ال نال ض.حلاب هن وم دعب دعت اما ةلوخ دما نا لهل دي .قمقح انومةدرلا تسدلو

 ا قاحمىأماللا فب (هقاهطب هلوق) جتفلا سورونتوملادنعررقتي نكد لا ىلازتتس | ناو
 ا هلوق) ىوجر عدلا ثدنأت باوصلاو برح ارادب ىأ (هههلوق) حاتفملا نع ى وج برج اراديدترملا

 نم( دلو مأو هلوق ) ةيلالمنرمثا توبد لحتو تقحلاذا| هربدهاذكو ىناتسهق ثلثلا نم ىأ (هربدم قع
 أ نيدلاذاةسبالم ىن دال هني دف هفاضالا ن اىلاهن ريش (هيلعىذلا هنيدلحو هلوق) ىناتسهق هلاملك
 ا ىل_ع قس لد ىل<ال ريغ ىلع هل ىذلا هذي دز | فر هاظ ام هو هءلع نيد لحو هياقنلا فلاقاذخو هلالهيلع

 | قس ىفاشلا لاقو هلوث) عئادبلا نءرد قتعملاهيالددرللءالولاو هثرولاىلا هلتاك# ىَدْؤن وهلحأ

 ١ لهأ نمراص قاعللانن اوه ىنعملاانبيدق نحنوةدحاور ادد دنء اهلك اسندلا نا ىلءءانب (انوقوم هلام
 ْ توملاكراصف قوما نعتعطقن |(ممازلالا ةيالو عاطقنالمالسالا لدأ ماكح أ ى- ىتتاومأ مهو برا
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 | ماد_::سالا صوص اح ايدارملاو ىلي ز ىلوملا ىلا كلذوا مق فرصت سدجلا نال بلطب ملوأ بلاط

 (نمدملا تف نميينانلا ءزجا) 3
 | ىدودلا ىتفأد قو لاقةلالينرثلا اك هياو راارهاظوه:درلابةقرفلا عوقو نا رعاو ف اكلا فذحإ
 ١ نكح ارهاطلا ىلع اوُدممهريغو ام لعادرةدرلاب ةقرفلا عوقو مدع: د نقر“ لهأ ضء»ورافصلاوأ

 | ىدنجربلا نع ىومج لوالا فسوب ىنأ ل وةو هو (ىفاش ل افالع هل اوذ) حاكذلا دي دعت ىلءاهري اوك :
 وهو تارفاكلاىل ت5 نعمالسلا هيلع همن نمدرو امانلو هولتقات هب دل دب نم مالسلا هءلع هلوق مو هل

 أ هلاح ىلع كرته دكعوأ ىدوب- رصنتواذ ىتفاكلافال_خةدحاو لم هلكرفكلاو ةددرملابق دص_همو#
 | نازو ى:درلا ىل _عءاز- تام ط.ملا نا لدلق اعةريغ ص تناك اذاام لعدو سدح اوب ررضلا,مالسالا| || ىل ربت اهناف تقرتساو تدس مث برحارادب تقحتو ا لل ماش (سدحت لب هلوق) دورا

 ٍإ
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 متلو أ اهملاجباتحا هيلا عفدتاهنا ,هعلا (اهالوم بالطو هلوق) ةدرلاءازج سدح اوهر ةريغصلا دن اود

 أ هتالءملا هعفد ىف ةدئافال هنافدترمادبعلا فالذع رمل ىتهبحرصاه ؤاطب ال هنأي مه رصتل طولا مامالا
 || برضت اهنا راشلا مالكره اظو ىناكلا ىفاك نيثالثو ةعسن (اطاوسأ بمضتو هلوق) رحب لق
 مال_سالا ىلع حتا ىف ةغلايم مامأ ةنالث لكى برضتو لاق هناف لب زلا فام فلا خعوهو مونلك ىفأ
 أ نسل نعو طاوسأ ةئالث لق مون لك ىف برضت اهنا ماهالا نعو هصنامرهنل رك ذ لو أو ىوج ىبمتنا ْ
 ًأراستخاو متغلا ناذك هيلا ىطفب برضلاةالاوم نال نعمل تق اهو ملستوأ تون اىلا نيثالثو هعست

 | ىسدقلا ىواحلا فلاقريزعتلا هيا ىف ىناثلا ل وق ىا لماذ هواطو سنيعبسو ةسد برضت اهنا موضعا
 |لقن ىوحلادم_لاففلتحتادق ىناكلا نعىلقنلا ناملعاو بتنا برعضل برب زعت لك هن ذوخأ م اوهوأ
 | كيملوزبو هلوق) ىلوم ا ىلا ضوغمبرضلا ناارخآه-:ع لقت مثنيثالثاو ةعست ب نضتاهاالو أ هتعأل

 | ناىلا (انوةومالاوز هلوق) ىوج هلام ةمصع اذكف همر ةعمعتلازدنال (هتدربملام نعدترملا
 | امهدنعو هلوق) ىدنجربلا نعىوج كلما لاو زىنةقمق-كلااكراصف كح كالاه هنال هللاح نيد |

 اهل ا ةرسفم هلا هذه (حلا -أنافهلوذ) ىلب زدوقلاو مج رئانةيلع موكماك (هكلملو ريالا

 :[| ةقيقحو هب ريسفت#السأ نافهلوق ىنعاعلاناىلاهيراشأ (افوقومالاو زهلوةلريسف: هلوق) ىوحأ|
 ( لاو زلارقسا هقا لب كحوأ ةقيقح تام ىتحرهسا ناقاتامالاو ز هكلم لو زيةدرلابسنا تغلا ىاكدارملا

 ىبتنا دوعن ال طقاسلا نان لاو زلاب كلا نمايرهام_هو هكلمىلاداعداع ناوةدرلاتقو نمتباسلا |
 مالسالا لق ةذفان ىها هه دنعف هتاهرصت فرهظت فالخلاةرْمو ىوج نيحراشلا ضع ىراذه ىلعو ا

 | لاملا عبي ج نمفسويو أ اهلعف هتاع ريت قاف هاكام ل او ز مدع ىلعامهقافت ادعبو ةفوقوههدنعوأأ

 ١ ديرااذا لةءال نماهب ىلا نا تش و عاج الاباهكلم لو زمالة دترملا نال دترملاندبق ثاألانم دوأأ

 | (حماهمالسا بسك ثرو هلوق) رهن هقاحح ك-وأ (لتقوأ تامناو هلوق) رهن رماكممالسا ىف ةهشلا]

 | هد-ك لقتامف فوةومهنا تفرعاسمل قايّةدرأ ده همسك ىهكلم ناانةرفاكسلاثربال ملسملا لبق نق

 | نمواهلمق همدعلةدرلا بسك دانتسالا كالو ةدرلا لبق هدوحول .دا سان اكمال هنراو ىلا مالسالا ىف ا

 | هتومدنءانراو هنوكرعة«:و ررد 1-لا نمل ملا ثي روت نوكمف ةدرلا لة بسكلاادوجودانتسالا طرسش |
 | ةباستع هدعب ثدحوأ ةدراد_:ءادوحوم ناك ءاوسىعل» زصالاوهود دنع هقاحلب حل وأ هلتقوأ |

 ميهلاوهو ىح ولولا ىواتفو عادلا ف لاقةد لا بسكن قابلا ىذق.ف ١
 صمم هفوتسما ب هوس - ع ياسو عت - 0



 5 (نيكحمالام ىلع) 1

 | هل نكمل ىرتنا همال.- عصر الف نمأتسملاو ىئذلااما رحل اردركملااهريخو ةناخلا قديقو ى.ةحال
 ' دنرملاتام (هنمجس) رد رشع هعد رأ ىثتسملاف لة ةحو مهن ناسكتسالا ىو سا.دقلا ناو ىل_ع ف دصملا

 | قاذكىصالا نمارغك, ميقأ دئرملاو باكلاك ةرفح ىف ىتلب لب هل «لهأرباةمىق نف ديل هتدر ىلع لتقوأ
 عناصلاركشي نم ةسج فآ:صأر افك نالدت رمل مالساردبق (حلا همالساو هلوقإ) ريسلا باك مءانشالا

 | نمو ةفسالفلاك لسلة ركتي نكساامهب رقب نمودب ون لاك ةينادحولا ركشي نموتيرهدلاك
 ةيوسعلاك مالسلاوةالصلا هل - ىئاهصملاةلاسر موعركشي نكسل لكلام رقد نهو ةينئولاك لكلا ركك

 عئادملا نعروخلا فال ةغلاخم همفو عا دملا نعرد مال بالا نيد فل اذ نيد لكن عئربتلا عمامسهب

 نوك لوةلانوك اك ءالسالا نا ملعاو عج اريلف ةعب رأ قانصأرافكلا نا عئادسلا نعلق: ثيح

 ةئاسلاةاكز ىدأوأ ةوالتالد_ه-وأ تقولا فنذأوأ ا دمقم اهتأوةروتك» ىلصول اضن! ىلعفلاب

 هلوذ قرهنلا ت>اماهمظن دقو كاذريغال

 اد. .ممال هنالص اممم 5 ادتكاب لصت قولا قرفاكو

 ا ىرت دهم ناك اعاوس #* كرر أ اناخم اض.انذأوأ :

 كو يما فنصملا ملكى ناهلاأريتي و ةداهشلا ة ماك أي ناهلوةب حراشلاراشأ (نامدالا ن عريس نا هلوق)
 هلو (تاد 0 تاءمرب ِ أ مالك ليلدالو ف ذحلا ىلع لدي ىلءادريسغب زوال كلذ زا عمفطلاةادأو ه.اع فوطعملا ف دح

 ىبح هل نيدال هنال مالسالا ندد ريغا هلك ن ادالا نءئرتتلا به تب وو تناكحا ماو ىوج فنصملا

 5 ل لا رز ف[ ةضو رلاىفاك امس هريصن هللا لوسر د هللاالا هلاالر ف اكسلا اقول هنأ, راعشا همفو هنعْئريتلابفلكت
 2 / 1 0 بير طرتشي و ىلا يشل لاقأم ىلع مالسالا| هنا معاذا تاملكل اهله ىنعم معنا طرت_الو اهريغو

 5 ي4ير 2 1 3 0 35 0 ١
و هبأ مما ةةرعمنود مال لاو ةالصلا هيلع هعمأ ةفرعم

 ل ه 2 0 . هلو نعان خيش ةينملا فاك هئالانيع لاقام ىلع ىدج

 دسار, 2و هز | اذهلاقمدآدتلا قلامللسو هيلع هللا لصد مانت زول لاق, نازوح له  (عرف) ىناستهقلا
 نافاذه ل ةمنعز رخد ناىلوالاو لسو هل هللا لص ىنل |ميطعت هب نو ديرب ظاعولاركحذإئش

 ةلزتمءاسنالا نم ىن لكل ناف ىلاسعت هللا دادع هيترملاوةل زنملا يظعناكناو مو هيلعهللاىلصىنلا

 راظن هذ لوقأو ىواتفلارهاوج ىف اذ كح ه._ةنبال صأ ىن لكنوكيف ءريغل تسدل ةصاغو بتر عو
 لسة دترملا لة هركىأ (هلق ءركو هلوق) ىوج ىفالط قلل بهاوملا نمل والا دصقملا ةعجارع لعب
 ىلعو مامالا ىلع هنامتفال ب دأ ناو هريغوأ مامالا هلدق ءاوس بو دن ل1 هلرت نم هبف امل هلع مالسالا ضرع
 اهلتةولو برا ارفك لتقلل ملا نال (ةدترحلا لتةةالو هلوق) رهتاع رحت ركب ضرعلا وجو: لولا
 قواه الواة مالا ف نعذ ةيباتعلا نعةيناخراتتلا قو طو سم |ىءركذ ةمأوأ تناك هرح هيلع ئثال لاق
 هراكحرال كلذ ىل _عبدؤ» ولازدقو مالسالاب مدلا ج5 نالاثيش نعذن للتاقاهام5 ناو ةمجلاولولا

 ٍ نغلا ىهامشالا فو رم أراك لكشالا ىئاخلاو طوسملا ام ىلع ىقأ.ساهف ردلا ةرصتقاورح الام

 | ل-حرنم جو زبالو هضفالوا.هذالواريرح سال.ال لثاسمىفالا ىئنالا كح لككشملا ىئذخلا ثلاثلا

 | هلوق فذ < نأب عناا قالطا ىلوالا ناكو ىوج ءأرمايولخمالو هذة يدحالو هاسنلا فضى فقنالو
 ا نحت نم اخ ب و زول هنا هب رمخما ىواتغا| نعام دقو قس نق الواضن اذار نمج و زمالذا لجر نم
 | قو برحادادب قمل'لامةرحلاةدترملاقرتستال (ةق:) مص: ىئنأرن الاوارك ذامهدعا هاف
 ا ئسلا اهدا صقلا_هعجوزتا ذتناكنعف هرءاتفالابسأب الو قرتست اهنا مامالا نعرداونلاةراو ر

 ةدراان تراصامنالافرص .ناكاذا هلام مو أ مامالا ندفوب و زلاا م رخشم نا أت و ةقرغا اتاءثاةدرلاب

 ىلع اهب رضو أاهسحوه ىلودب دة .-وةدرلابحاكنلا مسقني واهكاعف بو زاااهع صتخال نيم ايف

 | باودلاو في رت ةرحاك ةدترملا قرتسا ال هلوق نهرهغلا ف عتواموا,ملءاه دصقر رض ددرمذ مالسالا

 ف لاح ش



 ناكن ال اةداعا همزا» و لمعلا طامحا بحود قافت الاءارفكن وكب امهصنامراصنالارب ونت ب حاصل ىتغملا |

 ةعل رأطزتشاف نسح االا مهفلاخادحأ معاالرذنملا نيا لاقو علا ها ركا أ قافتابنملدع نمةدرلا ىل-ءأأ

 ةهاررن !ىفهماهكواقافتاتل.ق ةءنارمصن ىلعوأو ىل_# للقو اه-متدامش للقتل ركشي وهو يسأ هنا
 ىجح همالسانالط.قالااذ كحو مسأ اذا ناركسلاو ا دترم غاب اذا ةدترملا هندلو نم ىصلاب قبو رردلا ا

 ١ (نيدلا هن نعىفانلاءزج) يك
 هتب وت لومق مدعدارملاو هب ون لقت الوادخ لقي هناقءادنالا نماسن بسوأر مام ىلعةدرلا هنم تركت |
 ىلاعت هلل |ق> هنال تلق ىلا عت هللا بسولو ىلال نرمشلا ىهانم نم جدك هلب وتب همالس|اماو همد ةمدعل ْ

 هضغب ولاذكو هب زحلا لصف نمر ردرفكرفكو هباذع قكش نمو ةيوتلا,لو زبال دبع ق- لواالاو
 رفاكلا ل.قو هقح قاتل ه.فافذتسالاوءازبتسالا قال اسد و فنصملا ىواتف ىف وءاسشاو حق بلقلاب
 رذاكلااذكوهتبون لوم ىف رصاذهو فتنلاكمريغوهافشلا ف مديرملاةلماعم لما عد مالسلا هلع هبسد
 مدعب لولا ىوقباذهو هامشالا فهيمزحو ىوتفللر ات لاوهو هتب وت لسقتالامهد>أو أ نيذهشأ |بسإ|
 اهمعسا مصالا ىف ةأر حاولو هل ةيوتالر هلا ىف هداقةعابدسن رفاكلا اذكححو لوسرلا بسنمةبون لودق |
 ةداو رلارهاظ حفلا ق هل عجو هلةئوتالةقدنزلا بس رفاكلا|ذكو لاقمش ىجاي زد اسفلاب ضرالا ف
 لتتقب و هتبوت لمقتل بات مم هتب وت لق قد دنزلاوأرحا ل اذخأ اذا هنا ىلع ىوتفلا ةيناخل رظح ىف نكمل

 جتفلا فورحاسلاكل مق نهاكسلا ىنعتلا ىو هلة وثال قانا نا بارسلا ىقدافأو تادق اهدعبذخأ ناو
 رحاسل ارفكحب متفل ىو نيدب نيديالىذلا قد دنزلاكمال_سالارهظي ورفكلا نط ىذلا قفانملا
 ناحتمالاو هب رمال هلجتساول ةينا ارطح ىف نكمل ىتال تم والوأ هع رقد _ةتعا هلعفو هلعس

 ةكئالا |ّعشو كرتمف ىلصالا قب دنزلااما قدرت ذا للا قمالكلا نا ملعاو رفكبالمد_ةتعبالو
 رهطتسا هثب ون لو.قب كنا ىجفاشال له ىن بس هرفك ىنن- مجولام ىوتفلا ثداوح نهوءادنالاك
 ةصصن عفاش ك>ول اولا دقو ةدّدعتم همج او منال بجوملاب كولو ىرخأ ةنداحاس مال كذهلناربنلاف
 نان مهل ىذلاوه نهاكلاو ىهتناانلق اميز اول ار همف ةعفشال هنأب هنمكح كلذ نوكالراقع عسب

 حاكنشلاو حلادبعب نامالسالاىلاداعاذا هملعو لاسعالا باوث ةّدرلا طبت (ةقث) رابمخالاب هيأ نم
 دوعت ل هوارنان اهؤادأ هءلعن اك اهالصةالصتقو ىداعاذا هناالاتامامصلاوةاك زلاو تاولصلا نودأ

 ةيناخراتتلا فودوعتال مساقلاوبأ لاقودوعت انباعصأ نم ,شاهوبأو ىلعوبأ لاق مالسالا ىلاهدوعب هنانس>|
 نااولاقو ثمل |ىأ لوقوهو ىناثلاو ل رالارفكلاةيوقعبذعؤب هنافرفكلا ىلع تامو هدادترار ركنا

 نيعمن عانس لقنو رهن هتدردعب هب و ربنا هنم عما الز وحال اني دح هريغل ىو رولو ةدرلاب لطي هفقو

 )ا

| 

 وب الف الد اهب ريفكتلا امو ىفنزدلوةلاحماهذ_هىفدلو:ادلولاو ىفز هنأرماءطو نوكيوجدق

 قيدصلاة .«تراكن انرفكي هنا ملعاو ىسبتن كلذ نع عوج لاو رافغتسالابرعؤ» نكلو حاكتلا ديد_

 ةداهشلا لمقت هياننلا فو رح مصالا ىلعرمع ةفالخخ هراكتاك خحالا ىلع ,ىأ ةاماراكت اب وهريغ ف الع

 ةّدرااراك:افالاو هوضو حاكتلا دي در هظ:ةدرلا ىعةداهشلا لوسق ةرث لع لو ىوج ىف زلا ىلعاسابق
 بيذكتلالهل ضرعتي الركتموهوةدرلا ملم ىلعاو دهش هسرشو ريونتلا ىفتيأرمت مالسالا ىلا عوجد
 طب دترملا ماكحا ةدقب تدثتو طقف لّمنلا عنتمف نعي عوجرو ةيونهراكن ان ال لب لود-علا دوهشلا
 لمحو أملا مالسلا هيلع هس ةدرلاك لتقالاو هتبوت لقت اهفول ةجو رز ةنونابو فقو نالطب و ل-ع
 هلق ىفىتح ةداهشلا لقت طتنحو مالسلاو:الصلا هءلعهم_سدتراهنا اودهشا ذاام ىلع هيانملا ىفأم
 ةدرلاب هلدق ققرفالر ردوولتق اق هنيدل دب ن همالسلا هيلع هلوقل (لتقالاو هلود) هراكت ال تفتلدالو
 لق. هناف درا سم لكن ال -ءاورهنىل.طدلا قالطال كلوملا قحلاطب | هيف ناكناود-.علاو رحمان يب

 همال_.ا تن نمو مالسالا ىلع هر كحملاو ملسأ اذا ىصلاواعبت همالسا نمو ىثنخلاو:ًرماال بشن مل نا|
 ناناردندهمثولو ىبتنانيتأر ماو لحرةداهسد همالسا تدث نموهامسشالا قدازاعجر مثنيلجر ةداهشا |
 ١ ل

 ا

 قءة>ال



 1 ش (نيكح هالئمىلعال

 ىو عوقولاةريثك ه لس اهذهو هللا مس رمضح نا ماعطلا بحاصلوقي نأوهفرمالا هل سءربوصتامأو أ

 هذه نوكرتتب و رعالاب هنو هفاشإل ٌثي-بطماْما عمن ويأتي مهنا مهعينص نهر هاظأاو بوث مهريفكلا
 بلاغ ىتةلههلا قلعتم نا ىلع تلا مس لد داوأ هّتنا مس لكى أر ذقملا لعفلا,هقلع” لاسّت> | عم ةماكملا
 همالكعضوم هنا مالكم ضو دارا هنا هللا مسب لاقاذئراقلاوأ فنصلل لاسقبالفافو ذم نوك.لاوحالا
 اهسال ل قنلا اذهرهاظ ىلع دمع نا ىتذلل د الف الك ئدتاواأرقاوأ فئنصا هريدق:لاتد لد
 نعىزازيلا هلقنامامأومد قاتل زوحف ودل ة:انيلعنععتن نموملا ادئسسم سدلو لصألا ل وهحوهو
 ةشقانملاهمضفرفك,دحاو هلوق ناكم هعضو وهلا م لاق اذان اذولاوا لاكلا نأ نم مزراوخ اش
 تأدتباوأ ىئادتباوأئدتباب ةقلعتملاةامسلا هبل عل دب كدعلات ادّتبادارب نأ دعسال هناف ةروك دما
 مالملانمئش همحاص ىلع سدلو مالكلا ىف زاك هنافربدتفدحاو هلوق نءردقلا اذهب ىنغةس ذئنمخ
 روك ذملا حرشلا فو لاقاغبولطق نب ساق رمشال ةرفكملا ظاسفلالا ىل_عىراق ىلعالنم حرش نءانخش

 اه
 _ 0 (دئرملا لع مالسالا ضرعن هلو3) رقك | ماكتملا مالك عضومنآرقلا عضو ناو رك نارقلا,حارملانا
 تساو أ كعمرب نال هباء ناك امىلادوعلا ىلعربحال سعمتوادو تول قارمعنااو سد يوارمدنتول ىدو ,لا نا ىلا *1: اهمف
 هدر مصنالف عوطلاوودعل اولقعلا:درلا ة وحل اطرتشي هنا عا ىدنجربلا نع ىوجةد>اوتهلم هلكر فكلا

 عئادب طش اسف ةروك ذلاو غوابلااماوابملع .ركمو ناركسو لقعن ال ىصو سوسومو.ودعمو نون
 كور 1 21 دب زر ىلع لوهعوهو رد لتي هناف مالسلاوةالصلا هيلع ىنلا بس ةّدرلاالا ناركسلاة ذر حمتال هاشالا ىو

 كنور نع 0 مهالارظن دترملابريبعتلا عمة أر فنصملا قالطا لواسنتىف (ةأرماوأ الجر هلوق) روظح نمركساذا|م
 5 , ا 0 هنالهلوق) ىوجح ىتثتساامالا ثانالا ف ناكر وكذلا فدرو كح لكن ارابتءاب هلوانت لاقي ناالا

 نا ف مم قرهاظ هناف ديرما ىلع مالسالا ضرع هلوذ نمرهظ املاتال جت بهذملا نهرهاظلا ىلع (بهسم

 _-_- /, ضر ١ 2 0 ا يا نع ا اا ار ا 2:

 الر ا 0 قرهاظ اذ هو هناا ىف كمون لك ىنمالسالا هءاع ضرع (مانأ ةثالثهلوق) ردايدن ل بقو ان وجو ”«يرر يو نعل ]| (سدو هلوق) رون هترتعا ةهيشل تناك درلا ناءاسعذا(هتيش ف شكتو هلوق) فلا نعر ون هيوجو

 7 7 و/ي. |اررنكلذهيلط نمدنال هناةباو راارهاظو مامالا نعةباو روهاا|ةاطم هناس قس | نا عمراطت الا ب وجو

 / تايه ةدااربدقت لق نافعث ادملا نعر# همالسا حج رب ناك اذاالا هةعاس نمل ّدةيو بحس ال هءلطن 1 ناف

 قرعلا دورو نال ص نلاةلالدب كلا تايئا لبق نماذ_هنأب تءجأ ىأرلا مكسلل بصن مايأ ةئال
 ليوأتف هلود) ةبانعلمأتلل ناك امتا كانهمانأ ةثال ريدعَتلانالهفدورو مانأ ثالث عسبلارابخ
 ىلي زا فو ف:صملا ورك ذامفلاخالريغصلا عماسلا فاما ذه ىلعف (ركفتلل لهت-ااذا هبانتملا فام

 (لهق-ااذا هلوق)ها ناب اور هيفذ ل اهمالا هذ رك ذيل هناريغصلا عما لل ازعن ادع لاق ثيح هفلاخام

 اقلطم نانسقسالا مامالا نعو هلهع نا مامالا ىلع ناكل جأتلا بلطاذا لاق هنافبوجول' طوسملارهاظو

 نم مالسالارهاظ لق. مالسلا هلع ناكوةذرلا هنم تر رت ولام عف هتتلطأ(د ارااوهف ملأ نافهلوق) رحب

 نيدلاب ف دهم هنال هءلع مالسالا ضرعريغ نم ل: دادترالا هنمر رككاذا هنا فسوب ىنأ نعو نيقفانملا

 ناودارملانوكي نا لغو لس لن التقي دارملا نولي نا لق مالسالا ضرعريغن ملتقي هلوةو ىلبز
 ىلاداعو تاتاذاديرلاناةباسملا نعىو#اد.سلا لق ذقف لو الا امأ هن رمص# نيلاقحالا اكو رسأ

 مامالا هلجأ ل_.جأتلا مامالا نم بلط ةرم لكى و تارم ثالث كلذ لف ىتحرفكلاىلاداع مث مالسالا
 ىقهلثمو لاق ىتنال تقال اويسأن اف هلجؤي ال هناف لءجأتلا باط مئاعبار رفكسلا ىلا داعنأف مايأ ةمثالث
 نم قرف نيلقنلانيباضأو ىبتن اةيوقالب هلتقدمفيامةيناخلا نءردلا ىف ىفاثلااماو ىدحتر ممل ارمصتخم
 هحيرذت نك< ىل لا فامو ةملاثلا قورك ذرردلا قو اعباردئرا اذا اعف كلذركذ ةيانملا فا ىوخأ ةوج
 ةدناثلاةر هان قدصد راركتلا نا ىلءةٌدرلارركترك ذ ىلعرمعتق | لب د عرك ذأ ضرع ت1 هنالام همم لكى لع
 نمالاةلوقم هتبوتفديرا لم لكنا لعاو ىوج فوذحم طرششلا ءازح نا ىلا هب راشأ (دارااوهف هلوق)
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 ةضورفمةقفنافو تتاماذا:أرملاك ضرقلا ل_.ةكاءالةإههنال (ءاطعلانعمرحهلوق) ىوج
 انامىئحاسضوت-سرلو فةوام4 ناكاذا مامالاو نْذْؤملا محملا بحاسص دئاوف فو ا زجباو زلا ةمذىف
 ىف مزح هاشالا فو رردةرحالاكهنال طقس ال لءق و ئذاقلا كإ ف كحو هلصلا ىنعم و هنال طقس هناف
 عصالااف(تسا لق لزعو ةنس قزر فو ساولو ىذاسقلا قزر فال ثرود هناب ةينقلا مهتم ةيغبلا
 الا هنعب قبامّدربنأ تاماذا جد ممصتلا اذه ىلعف ةئسلا نم قيام قزرّدر ىأ ةبلال مندا بح هنأ
 قزرلانا ملءاو هلثمد رمالاقاو 'نكيمول هنأ ىلاريشب نيعلا دربديسقتلاو ىسوتناةنسلا قابل قز رلا نم
 هل جر ذامءاطعلاو روع لكى دنعلل ير ذام قز رلال سةفامماباوةرق ءاهقفلانأ الا ناي راقةمءاطعلاو

 ءاطعلا ىرودقلا رمش فو مويباموب قز رلاو رهمشوأ ةنس لكءاطعلا ىناولحلا نعو نيترموأةرم ةذسلا ف |
 برغللاب زعم ىدنحربلا نعىوح هلت اقماوو كحب.ملاذا نيلسملاءارةفل لعحأم قزراو هن الل فرح ام
 لاقوسوماقلا اك هنعفتن ام فلاي ندا نم مسارمساكلاب قزرااناىناتسهقلا نعانخش لقنو
 هلوق) اهب ىذغتيو فوحناىلا لصت امو بصتالواان دوأ ومنداك راحلاءاطعلل لاقي قزرلا بغارلا
 ىقعقو وىلي زءاقولا ىلا برقأ نوكمأ هملا فرصمف هان ع قو أدق هنال ( هتئثر وىلا كلذ فرص بحت
 ىطعيو (متاءاطعلا ىلدانأ لعاو هلوق) انش راوصلا فالثوهو بص بمس لدي ستلا ضءن
 نذؤملاو مامالاو ةسردملا سردمامأ دعما سردم ىنعد ( سردملاو هلو ) لضفل اورقفلاو ةجاحنار دقب
 ٍلعأ هللاو ىسوسرطلا نءىوج مرحال هناف ةّدماو رشاد ةواولزعوأ ةنسلا ان |ىئاوناماذا

 0 ا جل ا 2 1 كن لل
 1 و ا ا «(ْني ديرما بانز* ن1 د دق كك | ككاو. ”فر 5 7 0 ديرملا با 0 | لا داو ار ا 00 مذ هم دم هدم ودل هناك (كل. ل ١/2 ١ جلو ك١ 10 24 زا قا 1 اي درعع ىلع | 9 نع
 301 11 1 و و دو اود د د دام دل عدا ةالقال 0 ا 6

 نامالادعب ناسالا عر فكلا ةلكءارحاا مكحر و مالسالا نيد ن ءعسجارلااعرمثو عجا رلاةغل دترملا
 وأ طةفوه لهو ةرورض هّمحع لءا# هللا نع هيءاحام عج ىف مالسلاو ةالصلا هيلع دهم قر د صو هو
 ةيوسدلا ماك الاءارحال امرشرارقالاو لّوالا ىل_عنوققحم او ىناثلا ىلءةيفنحا ارثك اونالوةرارقالا
 قو فدصملالاقدا:ءرفكو فرق. لف هن تاوط نافهن نأ هب بلوط ىتم هنادقتعب هنأ ىلع قاسفتالا دعب
 اعرشو رتسلاةغلرفكلاودانملارعكك و هذ فاغذتسالا « دقت: ناو دترارفك ظفمل لزه نم فلا
 فيلأتلا,تد رفا لب ىواتفلا ف فرعت هظافلاوةر ورمض نىدلا نم هيءاحاسمّىثىئمالسلا هلع هنن كل

 ئذ ىفاالناىسفن تمزادقو رععلا ف لاقد.لءاشملا قفتاعفالا اهتمئخرفكلا فالدلا عم د
 نمردصت ل اعفاوةريثك اظافلار ةمفنحلارفك ف افخم الل ىفاسنملا ظءتلاراتءالوةرباسلاف و رداهنم و

 نمريقفلا ىلا عفد ةيريهظلا ىناماسوتمو ءوضوالب ةالصلاك نيدلا'فامذتسالا ىبعاسبتلال د نيكتهتملا
 نبا لاقرهماعمجحارفكىطعملا نماو هلاعدف كل ذيريقفلا لعولو رفكمب اولا هبوجربامدش مارحل ا لاسملا
 همرحن : نا لوالا نيدمقب ةد.قم دلة ملاوا ههربغ ىنج | نمأول كل ذ كح نوكر نأ ىتشإ ونامهو

 امهطاخ دعب أمه قدصتو لحر نهن.ةثامذخأ اذاامأس كلا نيعب قّدصت ذاك ة.عطق هب قدصتملا

 :مشلا لاقةيزازيلا ىفاذكهنيعل مارس سدل هنكلل فرصتلا ماوس ناك ناو ناضل اءادا لق هنالرفكمإل

 ةهشارفك ال نا ىنذيف ىربال نملوق ىلعو لوق ااكالهتسا طا ىرب هنال مامالا لوقاذ_هورادمع

 قرلعلا مارتشا نار هاظلااو هزعن لو ريلاد.عْمْشلا هلاق مارح هناناملاعذخخ ال !نوكت نأ ناثلا فالخلا
 (لصالارفكلا هلوق )رولا بحاصل لئاسولا عفن راصتمخا لئاسلا ةباحا نعانذش | ضد أ نموملاو ىطعملا
 نأ لءاىوجاءلضارفأكلا نوك ىنعماه دن حو ضراعرفكلاو ةرطغلا بسك لصأ ناعالانأ هيف

 مسةزاحالا عضوموأ ئذلادرمالا عضوم لاق نم نارباكالا ضعن نع تعم» لاق همام ىواتفلا بحاص

 كتنذادب ىعب هللا مسد راشتسملا لاقو ريساوأ مدقتاوأ دع صاوأ موق اوأ لحندادحا هل لو, نأ لم هلل
 ةزاحالا ها صريوصت اذهو ةناها جوت ةناهم هم الك ضومدهللا مالك ضو ث.ح ىنعب رفكتنذأةسااعف
 0 .ه ض1 ع



 . ٠

 . يد ل ل الا

 5 (نيك مالم لع)
 مهءايلو اال نيذلاءارقفلاو ريقفل |طمقالا هفرصمو ىوج ثراواحل نك, لاذاام ىلع لو ريهظلا فاك '

 نب عاونال ام ذه نم ع ون لكسل لع حي ن | مامالا ىلعو مهتب انج ل قعو مونفكو مترو دأو مهتقفن هنم نوطعي |
 نم فرصام نوك.ناالا ل_صحاذاهدرب مث هملا ةجاحلا دنع ضعملاهضعن نم ضرقتس و هدام

 رقفلاب تاقدصلل نوققسم ىهمالاثرث دربال هنافهارقف مهو جارخلا لهأ ىلع غانغلا سو تاقدصلا |

 ناالا نيلسملا لامتسب نم'ئثىذال سدلرعلا قود ريسغو يلب ز قحتسملا ىلا هفرصاذاهريغىفاذكو ْ
 لقن نكل ىسدقلا ىواحماىفاذكو ةملالمنرشلا ىفلاق ىبتث ا هتعوجدس امردق هطعمف كا مداكم
 زاح لاملا ته نمىمذريقف ىلعمامالا قفن او ىدهازال ىرودقلاح رش ىلا ايزعم حاتفملا نع ىوجنأ

 (روغتلادسكهلوق ) بوجولا ىلع ىسدقتلا ىواحلاو رحبلا ىنام لج نكي لوق او كالحلا فوم هديقب لو
 نوكيدقو بشخ اب نوك.دق هنال (ماعرسس حلاو هلوق) ىوج ةريحخذلاو ةدعلاو لاح رلابامتيصخت ىأ

 غ١ رسمك او نافدارتمام-مث |ىراص> ارق لوقداسةرهظ اخس ورخابالا نوكتال ةرطتقلاو تارثلاب

 اننامز فمه اوءاوداضقلا ةبافك اما مهئامز بس اذه (ةاضقلا ةيافكوهلوق) ىوجاهرسكو محا
 ءاهقفلا ةءافك اوطع» ناسانلا ىلع بو ىدهازلل ىواحلاو ىسد ةلا ىو اح | عحا اريل لظو فارساف

 ملعتال اوغرفتيل ب سكلاراول غش اولف لاملا تاب ىفمهقح عطقنا هنالنيدلل خرفتن نع لكو نيمستخم او
 لماععج (لام لاو هلوق) ىوحلا طتءاذك ذو او دحملا ماما فال سانلا نيب لهل ارهظنف
 لع ءاقرلاو ةاضقل دنع ناكل اكن يملأ لمسعد نملك همف لخدبو تاقدصلاذخأبىذلاوهو

 ىأ هصئامركذ و ةعقلادوومث نيهاش مشلا طن ىذلاو ىو طذ< هندحو ام ىلع ةمسقلا دو هشو لحاوسلا

 حاتفملا فو صاخ ىلع ماع فطع (ءامعلاو هلوق) ها فال خاربغ نمةعقل داو دوشوأ ةجقلا ىفاوفلتدخااذا
 باص مهءالعلاو ىدنجرملالاقوانن امزةاضقك |ملاءنوكمالاعر ىذاقلنالءاضقلا ىلعءانعلا فطع
 ىداز ىوج امهريغو فرصلاووفل ا لمشنف ةبعرسشلا مولعلادارملانأر هاظلاو ثيدحملاو هقفلاو ريسُتلا
 لهلاملاتدب نع ىزارلا لس منا ارظح ىو لعلا ةملط لحخ دن اذهب وعفا لاق نيلعتااو سونختلا

 ءاعتل هسفن غرف همقفالا بدصن همفءاهة فلل سداوا ضاقو أ ماع نوكم نأ الا الل اةسدصن همف ءاينغالل
 بلاغ فرص نا. كلذ هسفن غرفاذاام ىلع سدنتلا فاملمحف رحلا لاق نآرقلاوهقفلاسانلا
 فلأو ارانب داننثام ةنس لكف ئراق لكل ىواتتفلا لئاسم ىف وطبحلا فرص هنو ىتفملا لسن دو ملعلا ىف هتاقوأ

 ىواحلا فو ىوجة رح الا قاهذدخأ ىتعمام هرظذي تلق ةرخ الا فاه دع أ, الاوايندلا فاه دخأ نا هرد

 ةقفننال (مهير ارذوهلوق) ردمو.لا ىتفملاوه رانيداتثام نآرقلا ظذاحمثىدح ىف طفا ايدارملا

 (ةلتاقملاىدارذىأ هلوق) رح باستكآلا ىلا اوجاتحال بتبافك اوطعب ملوأغ ءانءالا ىلع ىرارذأا
 ةلتاقملا ف ليلعتلا نال لكلا ىلا عجرب مهم رارذر يم نارهاظلا ىندعلالاقو ربك آن حرش ىف هلثم
 عجرب ىرارذلا فريمضلان ارك ذرعل ابحاص نأ ملعاو ىراصحارقلا حرش هوو لكلا فدوجوم
 ردلا فنعكسلو زعلاىفهعمتو نيك م هذاك ل كلا لعشن ةلءلا نالت اقملاوءانعلاو ءاضقلا نم لكل

 جياشملا ليلعتو مهتايح ف نوطعب امم متانآ تومدعب نوطعب ىرارذلا نا نوتملارهاظ نامت لق ق.سوهو
 هلوق) رحب رغصلا ةلاحمهشانآ توم دءبءاطعالا اعبر صال نرأ لو مهمان ؟ ةامح ص وصخم هنأ ىلع دب
 رفحو ودعللةّدعلاو حالسلاو عاركلاو كل ءوتلا اذهاذ,أ فرصن هنأ ليثعلاب دافا ,جاسملاةرامعك
 ىلع فرصلاودج ال ءانب ماصملا نمنأ دافاف ناخضاق هركذ الع ة قفنلاو دجاسملاءانبو ةماعلار اهنا
 اهتقفنو ةفرمثملاة بعكلاةراع(ه.دنت) رحامهوكو ناذالاو ةمامالا ف ئاظو نماهرثاعش ةماقا
 ةيعكلا راسم اهمظعم نو نيل لاا طمهفرصم ناللاىلا تون علّالا تدبلا فرصمةاج نم ظ
 | ةيزحتاىلا ةيسنلاءاذه جاتا لوقأو ىّتن اةمعكلا ةةقغنىلا جارخلا فرصزوح ةيريهظلا قو ةفرمثملا |
 |عرشلاهمدر وام فالح ىل-عن .الاعبارخلاو دن زحلاذخأ نال ىعرشلا هولا ىلع اذخأول نا بارخماو ْ
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 | نءطاذاو نيهاش عش ضقتاب هسسن ىف نعطوأ ىنزلا ىلا هبسنولاك هنيدي الو هدق هب الاعمركذاذااما

 || ثكتدقف نعطاذاف نعطب ال نا ىلع هعمدوقعمدهعلانال هلّتقزاحارهاظانعط مالسالا ندى ىذلا
 ْ نيكرشلل ةعيلط هسفن لعج ولو (بارهلل عضوم ىلع ةملغلاب وهلوق ) ىوج ةمذلانم جرنو دهعلا

 طيح قووكأو نيلسملات ار وع ىل_عمتلالدب ضقتني الهدهعنا انه لاقو لرمشملا اكن نم تن لق

 ىل_علؤالا ل مف ىرغملا ىفاذكودءلارامخنا ىلءاوعلط.ل نوئعبي نيذلا مهو عئالطلا ةدحاو هعيلطلاو
 هتثروأ هلام عقدو هلق لح ىف ( دنرااكراصو هلوق) رهن هوةعس ملاذا ام ىلع خامل او كل ذل هوثع ا ذاام
 هوذخأن نادت رول سدلو اف نوكي برحلاراد هي حن ىذلا لاملاو نيرادلا نياتن تاومالاب قهملاهنال
 ترحل ارا دب قحو هلام نماثيشطمتاو برح اراد ق امدعب'مالسالار ادىلا عجرا ذا |م فالخدترملاك
 أ انام هلامذخ أي نا يدقلا كاملة هوكلم برحتارادب قدقلا نيحدنال هوذخأب نا هتئروأ نولكب ثدح
 ةلّكسملا هذهو لقي هناف دترملاف الخ (قرتسي رساولهناآلا هلوق) ىلب زانبام ىلض ضوعب وأ
 مالسالا ىلعرمصدترملاو ملا لورق ىلع ريال ةيناثلاو هحرششو ريوذتلا ىف امهرك ذنيتاثسم ىدحا
 او رمصنت موق ةعيبر نبل ئاو نب بلغت ىنىلاةسنةروسكم مالو ةمهعف ةانثع (ىلغت نم هلوق)
 راشاو باطخلانب رع مهلاصكلذي (انتاكزفعضءهلوة) رهن مورلا برقي اونكسو ةياداجلا ف
 لببئانلا نه لمقتوراغصلا فصو ن ماها ارش همف ىعاربالة ب ناك ن او مينم ذوخأملا نا ىلا
 نونحناو ىصلا فالخاملا تل هالة أرملانمذخأ اذهلو كلذكعقو حلصلان ال اهباسساو ةاكرلا طئارش
 ةءاسلا مهغغنم ىعاسلاذحخ أ فكلذكن اك اذاو ممضارا فال مهاومأو مرمش اوم نمد خود ال ث مح

 ةيقب ىف ئذالو رهترقملاو لبالا ىفاذه ىلعوءاش عدرا نبرثعو نام لكن مونيتاشةاش نيعبرأ لكن
 فعض مهنمذخأب هناقرشاعلا ىلعاو رماذا|مارمشاعلا ىلع اورعملاذا ىنعي ىناقتتالا فاك مهقيقرو مهلاومأ
 لاقام ىل_عةقيقحلا ةيز هنال (مهئاسن نمذخؤ بال رفزلاقو هلوذ) ىوج نيإ-ملا نمذخؤر ام

 ةاكرلاو اكرلا فعض لع مهحلاص ر مج ناانلوءاسنل | ىل-عةيزجالو َمُدُد فيك اهوع ف هي ذهرع
 نم ذحؤبالىأ (ةببصلاو ىصلانمذخؤ.الهنالهلوق) ىلب زاهفعضاذكف ناوسنلا ىلع بحت
 لهأ اهنافأرملا فال ةفعاضملااذكف بحتالءاكزلانال رهن مومضارأ فالخ مهاومأو مه. اوم
 : | هودعملاو نونجما هميصلاو ىصلا لثمو راشخالا نع ىو#ج مئارقف نم دحؤي الاذكورردب وج وال

 | مونمموقلا لوم مالسلا هملعهلوقو جبار اودي زجلا هنمذخؤت (ارفاك ادع ىثرقلا قتعااذا ىأ هلوق)
 تاهمشلا, تدثتتامرح ا نال كلا اذه ىف ىسعث اهاك ىعثاهلا لو ملعجمذ ةقدصلا ق-ىفه.لمع اا
 ةقدصال لهأ ىنغلا تاق ىنغلا لوم ىلع ةق دصلا تمرح تاما, تدشن تاريرحلا تناكول تلق نافورد
 هلوقل (رفزاانالخهلوق) رهن ىعثاملا فالخابنم هتيافك ىطعا !ملعالماع ناكول هنا للدم ١ىف
 هيقسلهنال ف |ف.عضتلاذااف فذ ناك انهللوملا, ق# اول هناأنإو مهنم موقلا نوم نا مالسلا هماع
 ةقدصلا ةمر ىف سايقلا فالح ىلع ثيدكادروو ف.فذقلا ىف لصالاب ىدلنال ىلوملاو راغصلا فصو
 عضو ا همف قحولو ارفاكن اك اذا لا ىلوم ىلع عضوت هيزجن انا ىرتالا تبعد انعم سلام هب قلن الف

 انلاتق نا مهدنع عقواذااهليقءاسغتاو (برحل !لهأةيدهوهلوق) فيفذغلا ف قول ىأ ىليز هيلع
 لكل ةعب رأ نيلسملا لام توب نا معاروتلا فا هاكح لاوق ادحا اًذهوةرهولا نع ردايندلل ال ندلل

 لهأو برحلا لهأ نمريشاعلا هذ أ رام عونلا اذهل ج نمو فنصملاهركحذام لوالا فرمصهوةنازخ
 ركسعلا لوزن لق لاتتقلا كرت ىلع نرحما لهأ هيلع حوصامو نار لهأ لامو هيلعاو رماذا ةمذلا
 ةاكرلا فرص زو< نمامهفرصمو رشعلاو ةاكرلا ىناثلا نيالا لاصم ىلا فرصب كلذ لك موتحاس
 | عجارلاودي الا هسج هلل نافلاعت هلوق ىف ركذامهفرصموزاكر لاو ئانغلاو نداعملا سم ثلافثلا هلا
 | همذلا لهأ ةكحرت هنمورهنلا ف هلوقو هلىلوال لوتقمةيدواثراوالىتلا تاكرتل او تاطقللا

 أ
١ 
١ 

| 



 دا ديا يب يل

 ا 4 فرعي يخي دب

 وه (نكح ياام :

 | ناوندلا ةفارمصكهل_.الابصانملا نوطاعتب وتامالعلا نمئثب نيلسملا نعت امانا ىث نو زيعالو
 رعلاقو ىوج ةياهالاو لالذالا هي اغنم_> الفلل مبئملص<هناىت> ةيناودلا نادانلا لاومأ امسوأ

 | (بكرلافزيعوهلوة) هلتق مامالل لس نيلسملا ىلع ىلعتسا اذا هنأ ام ريدقلا خف ىف راستخاوأ

 | هاصاحو اضد رمناكوأ اهووأ ةيرقىلا اوجرخاذاالال_صأ نويكرتال مهنا نورخأتملا راتخخا |
 || ىتتساو محالاوهو عملاق فلا ناذكمب رماذان ياسملا عما ىفلزنن مث بك ريفةرورضلالا |
 ٍ نيلسملا رعب ذلاو ةبرانا ف ٌمامالا مهب ناعتسا ن اء كلذ ىلا ةجاسلا تعدولام لما عنم نم ةربخذلا ىق ١

 | هيف (الغب وأ اراج بكري هلوق) رهتمهضعبلاقاك رسال فاك ايةلاحلا ذه ىف بكريهنكلا
 ا هك ازدتسالا نكل ىنعععطقنم ءانثتسالا لاسق. ناالامهلل اءادئدسالا ىلع هعب رفت محن الذارظن |
 1 سلو ليخلا بوكر نم نمهانثتسسالا نا نمهههفام ىلع نت عد رفتلاة عع مد_ءلوقأو ىوج !

 ناكاذاالاا لمقع لمءّة_س مهللا ةهظفل نا ملعاواقلطم بوكرلا نمعنملا نه ءانثتسالا لعحمف كن ذك |

 0 | فاكلا مضي (جتسكلا هلوق) ةيانع ذوذكلادحةردنلا ف خلي هناناناذيا اددانازب زع ىتثتسملا|
 كاني نإ | ىوجلا لمن (ا طيلغ طةوهو هلود) ىناولا نءانئهش و انثملاءاتلار كو هل هللا نعسلا نوكسوأ

1 
 اعلظم رفكلا ىلع ةمالعنوكرام جيتسكللانا ىضتقيامةبر وصنملا ىواتسفلا نع ىدجربلا نع
١ 

 هيي ال 7 كا | ىلوأ ناكل رانزلا نود هلوق لق اذهرك ذولو حتسكسلا ىنعب (برعم ىسرافوهوهلوق) فوصنمأ حلال 300 ٠ ارانزوادل نم هيرضم هادوسةوسنلق ىراصتلا تاكتسكقراتخاه هنو حراذلا هر ذاهضصوصخالا
 هلا م فهو ا / | همقو فاك !عجةزمهلا مفي حاتفملا فو حابصملا ىفاذكرجوراسج لم نيدعت» (فكالاك ءاوق) ا
 ال رم _ || هفاكوو راجلا فاك ا لاقي ىوجهيهبسثملاو هيشلا نيب ةسانملا لوصخم بوصأ ناكل فاك الاكأ] : ايا 1 احرسوأ فك الاك اح و رسل اقول ىنعب (يوصا ناكل فاك الاكوأ احورسسلاتولو هلو ) ىوجرافا
 رايثاا 5 : هلود) حابضملا نعاننيش ىاكالا هيلع نددش ىأ هتفكوأو راما تفك 1| لاس و فك ع جاو ْ

 نادم نوعا فل دمسلا ١ هن قره | ظوهو هي زم ىطعأ لوقت ناك مادا مدع حب رص اهب زك !نءعا الا ىنعمنالل ا ] ور 01 عي ١) تاددمس لات غنا نخرج, ذه: ىيتتلاوبت نم تاز لدتا الا
 انت ا نمر : مازتلالا ىف عاش |رثوك لة تنير ةةاكوع والو ريصمولمازتلاللايف نم عانتمالا نوكياسمنا ] 8 ل عع لوقأو قدا ةفجب ىحالوارتلداي لاعفلاو ا ريخأت عانتمالايدارعناالا مهللاءازتلالاءاقي_يفاني |

 مرج: ٠21 ىبرمر فور | هصئامةاك لا باك نمدسجي اواولا نعل قنو نويدلارلاسك سر هتمذقانيدتراصصاهالىوجأ
 0 ا / ٍ ىلو اع اذاهف روهطت لاسقي نا نكع و هنمصاصتقالادعبمدهعءاقبةدئافامرظتأو رسمت قدرطلا 0 نيرا كلير "ديور رى | يحب دأ نيد رت لسمناتقايمدوع ضقت الاذكو قوت هنم صامتا نآل (4 3000 يتركز .نإ | * تالاف اذكولوبقلان ع اوعنتما اذانولتاقيءادبتبالا ف مهنالن ولتاقيةيزحلاءادان ع اوعذتما اذاوأ

 6و ين. سيو[ هلوقإلاممف نوكمأل ثدح لا لا نمدكرتاعفاضر ار هظتو تلة وجر اغصلا هدالوأ حف و لوقا
 7 ل تاير 1 هعنعال ةمذل دقعل نراهم ارفكلاو للا ىمةدروهاكىذلا نمرفكهنال (ملسو هيلع تلا لص ىذلا بسو ٍ

 هدهع ضن دي زجلا لوبق نم عنتماول هنان مهانمدقام هملع لكشم وررتلا فىلاق طيش نءرحي لوقلاب| "م ضقتني هناف رحنا ناما فال لوقلاب هدهع ضةتن.الا ذك ء امتملا ةلاح ىف هعف رمال نا ىلوافءادتنالا ىف
 ري انش ىتق اهرو تلق مامهلا نا هعمتو لقب ن|بسلا ىف ىرادتخاو ىنرعلا لاق لوقلادالا كلذ سدأو
 || هل--غب نيلثاقلاانتْعَأ لوقب لمعلا. فاءاسرعأد رو هنادوعسلا ىأ ىتفملاتاضو رهف تءأر مث ىلمرلا
 هلع هش ناعا اذااندنعل دق هنا قا نارك ذاشابلاكتباناد : 5 و ىفاهبو هداتعمهنارهظاذا

 : هالصلا هيلع ىنلا ىذؤت ناو رم تنبءامدع عمماملىدع نرجع نادر والد أرماولو مالسلاوةالصلا ا

 : هب نيدتر ءهدقتعب وس هرك دنا ةريخذلا ىفو ىوجمو ردك ذ ىلع مالسلا هءاع هحدهالبل اهلمق مالسلاو ْ
 هدهع ضةئيال هءالا ضعي دنعف بذكس| ىلا -فوأ ق-ريغب دورملا ل_:ةوأ لوسرب سمل هنا لاق نان |
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 ىناشلا:دابز فك شالذاةديدجتل [ىل اهنعل دعب ال لّوالاءانسالامفاكذحو ثمح لالا ضقئلا نارظنلا
 أ ءاسشالا ىف لاقداعنالاهنا ىلع عاسجالا كسلا لقنف ىعرمش هجو ريغب تمدهولام قب وذم لالا ىلع
 رظنلا هجونيسلو ىقالرطا هو ىبتنا خفنال عرش هجو رمغب ولو تافقاذا اهنا هنم طيتس و

 عقوااذأق هبأو رلافال_ةاءاد._ةباممدقلا مده ف ناوش مودهملا ةداعامدعو مدهملاةداع نس قرذفلاو

 ةداعااماو مالسالا لهأ ةيلوفءاقب نمه.فاملا متداعا مدعا لع عرفتمف ةياور ىلع ز اولا فداصد تف
 انذي-ثمركذا نك منغلا ل_.ق:دو»ومتناكاذا اه ضرعتلا معن متاناو رلاةم اع ىلع ةءرفق مدهئاأم

 زيجو هلوق) رطظن هدف لوالا ضقنلا نءاول دع اذا لوتالا ىلع ةداب زلا موزل نمربْلا نع مام نا لعاو
 هرقأو هامسشالا ىف اذك ةسصاخ ةل<ع ىف زاوجلادقعملاو رصملا فان مهاكس ففاتءاو (حتاىذلا
 ةلدعرصملا فم نوكي نا عئملايدارملا نارك ذوهداززاوج مالسالا شو در نكس هريغو رب وذتلا فنصم
 ىلع ىوجو رد منمالق نو ر وه ةم مهو موئلب مهاكساماونيلسملا ةعنك ةعزمابف مهو أهن 'ونكس ةصاخ

 نيد مهاتكسزاو< طرتشي هنا عاو نسح شل هيلا عبت هرقأو هانشالا قدرك ذام لقن انه هنا عهداسشثالا
 نوماسم اهمق سل سحاب ىنكسل او مهنع لازتعالاباو رمأ كل ذ مزل ن افبونت ةعاسل لبلقت مدعنيإبملا

 او رثكح ازاالاربحال لقو ردلا فلق ملا نماهعيب ىلع ريس اراد ىرت-ها اذا هنا هلبق را
 ىلاعت هاهجر ميقلا نبا ءركذ لصف: ءوكو ركب ىاكنيلسملاءاسمعا ممم زاوجف (ةسقت)
 نامءعورعو ركن اودجأو دمعك لؤالاف كرتشم مسقو رافكلاب صتنم مسقو نيلسملاب صنم سقف
 اهوضوان-ووو سرطد و سرك ىناثلاوهبىعمتلا نمنونكعال عونلا اًذهفريب زااو ةدلطو ىل-عو

 بوداو ىمدعو ىديكث لالا عوذلاو ةهباشملا نم هيف اسا كلذي ىمتلا نياسلل زو الو هدم نوعنعالف
 نواسملاالو ةمذلا لهأ هزم عنعالاذوفاهوكو مالسو ه.طعو هللادبعو ورعو دب زو ناماسسو دوادو

 ىك ءاسنالا ءاهساب ةيعمتلا نم مهنونكيو نيلسملا:اعساب ىعمتلا نممنوعنت فيكق لبق ناف
 ' 1 راكلا نب ا هسا رك كا يالا: نه نال تاك بوقعي و ف سوي و مهارباو ناعلسو دوادو ىسعو

 نم ةمذلا ل هأ نكمالف ةصتقم|هافمالسلاودالصلا هيلعانيدن ساو ةراحتلاء امس فالذع نيلسملاو
 0 ملسم حرش ف ىو ونااللاقو ةئمدامسكتلاءىزلاحابصملاف (ىزلاقهلوق) ىبتنا اهبةيمستلا
 مهرود ىلع لء< و تاماجاو تاقرطلا فان اسن نعمهؤ ا :ريعن أ بد وعامل ادب دشاواهرسكو ىازلا

 هللاو دعملاوعدب ثيحرحالا سفن ف ىلا ةناها هيف نال ةرفغملابمفوعدمف ل اساوماعفقيالمكةمالع

 هلعفيام عش هنمدافتس و تلق مهءاعدإا نءالضف ةناهاو ل ذرفك-لا لهأ باب ىلع مسملا فوقو دردم ل»

 نم اننامز و حقو دق لب مهنم نوطعةسس ومد وعدم َةلْذلا ةباغن مهدي نيد فودولا نماننامز لاوس

 مايقلاحدوعقلا نمعنعاذكو (ءادر سالءالف هلوق ) ىو دئاصقلانمهتحدم لضفلاو لعال بسن
 ماقناهنان ىموطرطلا مزح و هر سأب الف مالسالاق هعمل ناو هركدا نغلوأ هل اعظعت لسملاهل ماقولو مسملا
 نيمانعم اهبنونوكب ىتلاةرششاملا ف مها خداو مهباتكتس ا عنمىف كشالو رفك هءلعوهارو هازل اعظعت
 نيذلاابأاب ىلاعت هلوقوف هلملدوةلادعلا ط رتشت هيفو مهوق لودق ةراكلا ل امنالر_مننيلسملا دنع

 درفا دقو مهنه هناف نم مهوب نمو ىلاسعت لوقو نيد مْوملا نود نم*اسماوأ نب رفاكلا اوذختن الاونمآ
 (ةوسنلفالو هلوق) ةنسلاو باتكلا نم مهباتك-ةسا ةمرح ىلعابف نهربةلابريانمْعا ضعب ةلئسملا هذه
 ةنطيمةنرضمداوسااب ةغوصم ساب رك متلي وطن وكت اساو راغصلا سنالقلا سل نمن وعن
 منعو هحرسشو ربوذتل اقو ةيناخراشتا| ن عرج هر دص ىلع هسحو أريصقو هليذن اك اصبغ سل اذاو

 . || هنشخملا بعاكملا نوسليفلاعنلا ىف مهري بحو حلا باوصلا ىلعءارفصوأ ءاقرزولو ةمامعلا سدل نم
 ىلع ن الا لاحم ا تلق (حا للعلا لها هء صم سايل ن ءنوعنعوهلوق ) رحنوللا ةدسافلا
 نمل ءادع لجأ اهسلبال ىلا ةسفنلاةرخافلا تايثلا نوسل.ةرص»ىفاصو صخر كحذام فالجخ
 1: 0 ص 7277م 0 جس ع دس عم تيل حا خصوم
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 | فلتحاو افافتاتوملاو مال_سالاب طقس الةرحالاو جارخلاو نوبدلا نالةب زحلايدمق بحت ماهلال بق
 نع ىوجب سشعلاكق افنالاب همف لخشادنال ل ,ةوالامهدثعو طقس مامالادنعف لخادتلاب جارخلا طوقس ىف

 (اهدؤبولو نونسهلعترعنأب هلوق) ريل !نعرمنرشعلا فال ةبو ةع نال ل والا عجرت ىتنو رعبلا
 | ثاروقعلا نال صالا ىلع ةينانلا ةنسلا لوحدي وهورهغلا ىف لآقراركتلا نمدارملا ف عصالا الخ
 هل.كودب ىلعارب ثعدول امو لالذالا هجو ىلع هنمذخؤ: اهنا ةبوقعاهن ا ىلع لل ديو تلح ادن تعج اذا
 طعاهل لوقب ود عاق ضراقلاوافقاو ىطعف هسسفنباسهبىنأ, نا ف لكد لد عصالا ىلع كلذ نم نكمل

 ناهيمئأيو رفاك املوقيالو هعفص ىواعطلا رمش ىو هتلاودعاب ىدو.ان فارصنانوأ ىذا هيزجا

 هب حرص ناواذهوىلو الاب هعفص ىففرفاك ان هلوق ىفءاذي الاء )العم مثالا ناك اذالوةأو هريسغو ردءاذ
 زيعو فنصملالوق ىلع مالكلا فر كح ذ نك. هقنع ف عغصب هناستكلا ضعب ىو صنب ردبلا ف
 هذي 2 عفصوأ برض نم ىذاريخ مزال مهلالذا نالزازعاالراغص همذامبجوزي.ّجلا بجو اذاو هصنام ماىذلا

 ا 0 َّئى راصنلاودورملاة تكل اق ةياثبلا نءرعأاق (ى راصنلا دعم ىهو هلوق) ما هنم نود بسسال»

 ىل ا 3 تايب || فلا فو ىراصتلادبعلةعيبلاو دوولادمعملة سنك | لاممتسا بلغ مث لصالا ىف ةعببلا اذكو مهدنعمل
 00 عدا بعناو . | رسكي ةعسلاو ةصاخ ىراصنلل ريدلا فلو نيةررفلا دعم ةسدنكل| لب ةعببلا ظفل لمت الرصمر ايد فو

 فنين رميا بحار .[) كسلا عت هنال تدبلا قتالصلا عضوم فال ةدارعلا ىلقلل ىنت اهنال ةينكلاك ةنعموصلاو ءابلا
 تمير 0 0 ىلتارانلاتس ثادحا نمنوءنعو سانلا نو عناطقنالاب مق ديعتمل لب وط سأرب ىندث ةعموصلاو

 مير عير طم . أرب زاخ اور ا عيب نم نوعنع و عضوملا كاذ ف ثادحا هنالرهن ريغ اىلا ناكم نم اهلقن ثادحالا نمو
 اغار و| 0 0 مهني دىفاهنو ذوح تلا ش-حاوفلا نمنوعنع مهنا نمربنلا ىفامو ىتابزةس:كلا جراخ سوقانلا برضو

 ل / 8

 || رك ذام دي ؤموهوا ومر <ىتلا شحاوفلا نمنوعنعو ىولا طم تنأر متاهنو زوححال هلعل انش لاق
 مه دمي ةسدن -لاج راخ هنوكب سوقانلا برضن ع عنملادبسةت نم ىو لان ع قيسام نا اعاوانتش

 نوعئنعو ةينافلا قحرص هب وتدملا ف ناكو لا ل لماشاهجراخ عنا قالطاو اهلمت ادهنم نوعنعال

 ا هءارقب متاوصاع فر نمنوعنع و درعلا موب قف سوب ىنال اهالمخ ددعلا مون ىفولو بالصلا جارخانم

 0 تلج أ نم نوعنع مهنا نانا نءىوجلا دسلا هلقنام لصاحوالفالاو كرشااراهظا هبف ناكن اروزا
 تاير اور 49 ا دعم ىو هلوق) ةلرمشلا راهظا هب عقمفانل ناذالاكمهل سوقانلاو لاقاهشانفو رمدملا ف ءامسشالا هذه

 نب ار.( ةيانسلا نع قبس ةعيبلات اميتحك ةبعن ىلع نان لشالا ت يتالاو لاسسسالا "ل ل
 تيرم ناو / 1 ةيعس نوكتنا هاضتقم امبردص نادعب لقب ىدنجريلاءاكح لب لوق ةيانبلا ىف هرك ذامنارهظ مث
 3 هي : ىلع حراشلا مالكح ىف ذلت.>و هرقمقح ةمعدا ةسدئكللابدووملا دعك ةعسلاب ىراصنلاد.عم

 "هير اهبقذا ىراصنلا دبعماهب ىعم عملا نم ةلعف لصالا ىف ةعببلا ىو هلق نام ىلعهسصنو ردا.ةملاهرهاظ

 دورملا دعم أب ى هرغسلا ىنهعسنكلا نم ةليعف ةسدنكللاوةرخ .الانامندملا عسب ىهوتا ةدانعلا عقت

 | قاطم ةعسلا قو رخ الا ىناهرتم لك ىلمعتس لمقو منوطا كالو سانلا نمأ مف نو رتمس مهنال

 ها دوبملادعمىف ةيناثلاو ىراصنلا دعم ىف ىلوالا لامعتسا رثك نكل ةسندل اكلذكو دمعملا

 اهارق نم نوعنعف هاما سرعلاةريزريغف فالخلاو تفلا عرج راتخناوهو (ىرقلاىفالوهلوق)
 رحو سرافرحت نال هرب زحل ا.برعلا ض رأت عامنا ليقر# ترعلاد ربح قنانيد عمتجالربخاضأ
 نال (مديهلاداع وهلوق) ة :رصبلا برقن سراقرجو هبانءاوي تطاحا دق تارسفلاو هل جدو شدحنا

 هو زوال هيلع ةدانزلا ناىلاءاعا همفوداعالا مهلا دهعدقف تال نيالا نالءدقو مهرقأ امل مامالا
 ناكامالو رحالا نيللاناكامنونسال مهنا اذه ن مذوب رئارغلاةعىف لاقاهريغو ةينالا قبرص

 بتكلا نمئذ ىفدجأ لو نك ملاضا سالو جاسلاو قنلابلْختلابشدخو ديرجلاب ناك امالور حاب رجتلاب
 ىضتقمو ربنلا ف لاق ىدنعرهاظريغةغلوأ اعرشة داعالا موهغم كاذ نوكو لوالا ضقنلأءالاداعت النا

 ىف لل
1 



 (نمءملا ف نمىفاغلاءزجلا) ع6

 ايل ناكر زمما هنمدح 2" لصالا ى دنزلا ناةساتعلا ىواتفلا نع ىوحلا لقنو ىسوتن|لمقت الذ خا ام
 | م_مافرثكألا لوق لع باكل ل هانم سدل هزالركد لان ىموحن ادرفاو ىوتنا ىلا < ةلاسر ىف ىسدقملا

 اذدلو ةمللا لعف ندرمشلاو رولا لعف نم ريما نانو عرب ةهالاور ونلااهد نيلصأب اولاق ةنئولا نمو / 1
 ىوج باكسلا لها نءمهنالال مهلا نممهمالم تمي رد علو هت لا 1 مقاس 2 اي // 1 ٍ ءحل : 0 را نع 2 عءإ «٠ << حلا ه . 9

 ىرعاا فالح ىمهلاورد هلعدب زحلا برضزاق هقاقرتساز او (ىهح ىثوو هلوق) ىد>ربلا نع 0 ا 6
 ناك ام نئوإ جارسلا و برغملا ناك ايبرعولو اصف امدعى |ةم ع هف نم ىمخالاوايصقولو ا <, تي 1 . 5 .٠ 1 - : 5 0 0 : 5 : : 8 . 7 هرج 3 1و

 ١ هلوث) ره ةرودالو هش ضقئالامبملصلاو ناسنال اةروص ىلع ناك املا مصلاوطثاحىاشوقنم !ٍ

 || نآرقلاو مهرها رأشت مالسلاهءلعدنالق برعلا وكرشماما امهرفك ظلغتل دترعالو (ىرعىنوالا
 | ىلاع: لاق م-ملع ظلغف ةحاصفلاهوج وو هيناعع فرعا اوناك مهنالرهظأ مهقح ىةزملاو م_,تءلب لزنإ

 : نيقيرفلا نمل الف مالسالا نساحم ىأرامدعب هبرب رؤكسح هزالو لد راااماو نواس وأ مهنولتاقت
 ىكرششم ىرارذ قرتس ناكمالسلا هياعهنالىمهيرارذو مهؤاسنف مولع رهظاذاو فسلاوا مالسالا الا

 ْ لتقن قي رفلا نممهاجر نم سل ن هو نيدترم اوناكو مهناءدصو ةف.نح ىقتءاسسن قرتساركدوثاو برعلا ١

 مالسالا ىلع مه .ارذو نيدترملاءاسنريتاذهو برعلا كرمشم نم ظلغا درا ارفكوان :ىذاملقرتسالو
 | مه هرفك طاخت هناف تاكا لهأت ضوقنمازهل وق: نا لثاقلو ىلز مهرارذو نائوالاةد .عءاساربجت الو

 هز امهغم لمقت الن اىضتقي سامقلا نأب بدحاو ةينا مرنم لمق دوو ةمات ةفرعد مالسلا هءاع هتفرعك |

 ىسابقلا كرو ةبانعلا فو ىوج ةب.الا هقاننونمؤب الن يذلااوات اق ىلاعت هلوةو هو باّمكسلايكرت هنأالا |
 ىلع ىرح ناكو لن ينح موب مالسلا «.اعهلوق مومعىف لح دلءالواو صنل |نمءانمّدق اع ىبردعلا ىنامحلا

 3 ّ 0 2 ا 3 5 0 | ا ىععل/
 لقبال ىذلا ىرعلايدارملان اءانركذامم لصختف ةيلال نرش ف .سلاوأ مالسال امتار موملا ناكل قر فرعأ 2 لا ا 7

 ىلا لودقلا ةم-س:ىفو ىو ال افا. كنوكسحي ناالا غلابلا لج رئاود فيلو أ مالسالاالاهنمأ 6 با
 اهنالءالؤم ىلع عضرتالىأ ىوجوتءلاونوذحن هلئمو (2اىص ىلءالو هلوق) : ةحئاسم فيسسلا | 0/ىئ ”نعي بي خضونإب
 ًاروأ دسعلا ىقدعاوأ نودحما قافأوأ ىصلا كرد أولو لاَتقلاب:مصنلامسيلع بحتالو ةرصنلا ن عفا 000000

 | فالذ عضولا تقو مهتءلهأري_:<لانالال عضولا دعو م_ملع عضو هيزحلا مامالا عضو لة ضدرألا 2 0
 مو كاد ملاعرنم دعوت كماسن نمدخؤتاهنات باةةوذم ىالعسلا (ةأرعاو هلو3) رامتخالا هني كالو كل /: . 0 : 000 2 ايت كل 0 00 0 رءانش لازد_ةووزهمل نعت طةسامناو ب زدلل ل_هأ هنال هيلع عضوت ثرح عضولا دعا رس أ اذاام 007 ل تل

 | هيلع ركع لوقأو ىوجرضالاب لماعي هنالهيلعابب وجور هاظلاو لكسشملا ىننخملا محرطتيو حلصلاب نر ا 3 3
 51 1 00 5 10 0 ا م :
 0 (بتاكمالو هلوق) رن ددراول ل ةءالاولاو ىح ىثنالاك ىنذخلا مهلعج نع نيدترملا بابىف ىأبسام ا هلرإ 00 2

 نعةيلالينرش هاوق ليطعتوأ هئاضعأ ض»: مدعةنامزلا (نمزالو هلوق) ىوجداولامأ نبا اذكو 00 ناو 4 مم 506

 | بهاروءلوق) حاتفلانعىوج ئنهبسكنملضفيملاابستككادب قلل (لقعمريغلوق) رعبلا | _ كم يف ةلير عم
 نعىو+خ قديو لزم فةيدغالا لوأذت نع :تك هنال تهارااب ىعدو ىراصتل ادراعسهازا (طااخمالا ب 7 00 كلجر 0

 ىدنخرللا ىو ةيلالب ترة ةرهوج او رات الأ ق هن مرح (ردة.ناك.اذاهياععضوت هلو ) ىدنح ربلا | لا 0

 | اده ىلعف ىهتن اذ حوت الد نءو ياو رلارهاظ ف سدسقلاو بهار ن هدد رح اذ ؤت ناكضاقنعأإ 0 2
 اهلوقلةنسلا تتامدع, لأ نأب ( مالسالابطةستو هلوق) ىوجة راو رارهاظ فال فئصل ا هرك ذامأ

/ 0 
0 . 8 

 ٍْ ةيناخلا فوهب لاعسسالف نيعم تح هب قاعت هنال هن قرلا طقس لاماو ه.لعةر الق بأ نم مالسلا هيلع

 ئةهءلع قدقو مساوئ ث ىلعر دقيالاريقفوأ لمملا ىلع رد الاخشوأ انمزوأ ادعةمراسصوأ ىعواو

 | ىدأولت ةدسحاو نس ةيزج هيلعدرت ملسأ منيتنساةيزجلا لحعول ةصالخلا فو قابلا كللذ طقسد ان
3 

 ( ىهذااهطوة«روصتمل لب اهمات لق لسأ ولاعزارت- لالال هنسلا تئامدع م-أنأب هلوقو رهن جمعل | ا 1 وهو ةنسلا لأ ةرزجلا بوجوب لو#. نملوقاذ_هواهنمئث هيلعدريالاب ةرسأ م ةنسلالوأ قف ةيزجلا |

 را ئ2 ا ل يي ا اا كاكا

 ليف
٠. 

 تو ع
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 ارا ند ىفناشل!برمذلا هذيلا ءاو ىبتنا قاقرت الكر وفر فك-لا ىل_ءةروقعىهوا|
 قلطب الو قالطالا دهن عر دات اوهذا ةققحما هنالوأ ةيزملا فالكاو “أ ناو هبوج ول هتوةل لوالامدقو|
 !لالذالا ىهىتا| همم لا ىلعدل ' اد لعف ىلعش. ديءار 4 اهغل ىفوزاخاور أ اًندواد- .ةمال ادي زجلا ىلع

 ,اهريغوةبانعلا قام هفلاخالور مم لستقلا نع ئئزحي اهمال كلن ت .ه“ ىرقك ى رح عج ”اوءاطعالا دنع
 انضم ناقاعتي ماللاو فلالاو نونتلان ال ى لاو ةيللاك ىزحلاع-حلاو فوق ن هرلاو ىنيعلاك
 ا او هرخ - انانضاشم ضعو ىئايشلا دنعواز دنع رملا ىل-ع لوحما لوابسحتهي زحانا معا

 ل 1 رمل ينغلاوفصم هرائدا حاشا ضعب هل هلاقام ديؤد , واقي ةّروهشلا ىل- عوطس#مل وت

 نادال بوجوو لوحدنا بوجولا ل سارع .نأ ا 41١ ةلاسر ف ىمدقمالاق لؤحلا

 هلو ديب جتابتا ماعلا لأ اهي وجو نمدار ارملاو لاق انف تاتا نك انيهربست يول ١
 نيب اقتيفوت اذهان ها طقس ت قولا لّوأ ىدأ ناف ةالهلاتقو لوخدك اعسومابوجو
 ةعوضوملا بز ا نعىأ (امنعل دعب ال هلوق) روسو لع است ماوة نيبو ماسعلا لوا بحضن ماوق

 ناز ف لأ ملاص مال سلا هيلع هنالو ىتدع قاف الا هيلع عقيام تسدرُرمتت اال حلدلاو ىذارتلاب

 3 عم: الو راثخغا اوهءادرو رازا ةلحاو بحجر ةفصتلاورفص ف طلال ىغلا ىل_ع

 ئدبت 0 ذام يعل او مك ربغنارخ ىلا مالسلا هيلع هنأ نم ةيادملا ىفامو نيرون نوكت
 يدعو يحريغ تيل ىتثامو فلأ ىل- عالول انكر ولاعة ا !نارحناف نار لها
 نفل سارعو هك عمل #' ملول ى ىح (بسكلا ىلعرداقلا هلوق / هل> ىفلا ىلع

 --- < ناوداك هو يأ يان لاو مهاندلا ل صحت لعردقي ىذلاوهز لاب
 رفق فدا كلكم دلو ١ طقدريقف !| ىد قلم || ىلعةردقلا نادسغي رصتخملا ارهاظو رحلا لاق

 لعلا لع ةردعلا طارتساوافأ اق لوما لع عضوتو هلو ىلعرم ه5 اف أير !ى ةعمو لوا ناكل
 ناكولاولاقو نءز ىلعبحتالدعب هلو5 ن ا لاحم ا طسو ىفةردقلا نا ى.ةدتلاف ىنغلا قحىف
 لاح لكى ععضوب ىذاشلا لااقو هلوة) اسوم ناكولو هيلع تبالاهفصنوأ ةن_لارثك اضن رم
 رع نع لوقنم انمهذمو هل دعوا ارانيد ةملاحو ملاح لك اا اهءلعدلوقل (رانيد
 | حلصل | هيلع عقو لامىذاعم ثردحو اعاجاراصف د>أ مولع ركسلو نورفا اوم ةرادعلاو ىلعو ناممءعو

 نم هل .سسكلابو هسنج فال: نم هلم. عل اىئثلا ل دعو نويلع ةيرخحالو ةملاحلا ىلع هوجو لولدي
 ةلاسم اك لد اديهلوقب 0 كذب هلو لادا هه اذهلا ناكو برعض هنانو ىءعدستح

 2 هدوحو رعب ولاق ثم حث !! فام فلاخم (ةنسلارثت ا 2 !او ىتغلا ىف رمت علا نا مل« اوهلوق)

 ا ا ا تتكشكلل

0-0 
 غلا عيبانملا ىف 5و

 أ

 او ريتعاامتا لوق اونو>ولاتو ل هاهو 5 ىاهراتتعا ىتشو رلاف لافةنسلا + ىقتافضلا

 ءاينغالاةيزج هنم.حأ نع ةنسلارثك ]ىف ناكولاولاق م نموءادألا بوجو تقو هر الاهرخ ىاهدوحو

 ا ءنعالا ةيزح اهرثك أ ىئارعقف افوأ ىفام :غناك اذا بجول لال ارم ءاواوءارةغ اير

 رابتعا ل عاضد أدراووهذا مازلالا كرتشم لوالارامتعا ىل-ءروتلا ف هدروأ امنا رعاو كلذك س دلو سدلو

 ل ءحراش اك اسزاك-ةاهرثك ا اءنغالاة ب توجو هئاضتق الوش" الا

 هلاق (2افال اةمثءكلع نمىنغلاوهلوق) نحر شالا لوالا نع رظنلا عطقب ةنرسلارثكأرا اتعا

 00 هلا نعرد فرعلارة عحواريتءاور حدا ةءالاهلعو لاوق الان س>اوهو ىرتحلا

 1 اهب رعواو ( ىسو<و هلود 0( حالا هنا طش نع ى 2 ثلا ةنوراةاوهرابتالا نع ةيلاليثرشلا ىو

 مالسلاوةالصلا هملعهنافوعن.نجرلا دنع مم ىتحةب رخاآى 06 رعذشأيإ ىراغبلا اند

 دعا ناو هتبوت ل.ةت باستو ىث دنز هنارق اقذخو»ب نا لق قا 0 اولاقو موتي لو ىلعىنش |



 (نيحملا خذ نم فاعل اءرسحتا) 0

 اهل ١ رح طوقسلامل_عنمتاباو را ضءن ىالافالعداعءالا اذه ىلعو طقس مالطصالا ده

 | ال سانلا لاومأ ذأ ىبع ةئطلاأر ضن المكدي ىتفبالو ملعب اذ -هوةدايزلا عمض ىذلا هنال ىلعالا جارخ
 ١ جار اندمقو نكستلا مدعل جار هملع بحال ةعار زلا نمناسن | هعنموأ هنالوه لطعملا نو كسب رو

 |١ كاهنلا ليط.ةا|ةمش راثأو لءطعتلاب هياعئثالف ةمداقم ارخ ناك ول هنالهف همالك نال فاظوملا
 || ذحأد و ةعرازمهرغىلا| .ءقدي نأ ماماللف ةعار زا نعل الار عواف عرزم لو اهتعارز نماكعم ناكمنا
 : حالفلا ىلعةئثالف ةرحالاب ىهاسمتا ةجارت تسل نأ الارصمنأ 0 ل ا ع رألا

 ْ رمعم نكسو ةءارزلا ءلرتاذا نمءرازلا ضءينأ مع هيو اهميساذ' هل عرم+ الوأرح هسه ناك لو اهلطعول

 1 هلوق) ر<نآرةلاوأ هلا لاف ثالادارأ اذااصوص+ مارق رارضالا نمد ا لءفتاف هءلع هالو

 اااذاو رح ملسملا ىلع هؤاقبا نكماف ةنزاا ىنعمهفنال هلاح ىلع جا ارا هنمدخ هر هناف (ارمحاص غل ساوأ

 !| ىدلا ق-ىف هب زاك ةفشن» ّقأ دنع ىذماملذ وال نونس هيلع ىذهو ضرالاجبارخ ملسملا لعساوت

 || لمىرتشاوأ هلوق) ضئارفلا اك ل بق ةروثنم لءاسمنمردجارااوه اذهو ىجناولولا نعىوج
 ا نمقن امر رداو+ ارننودؤن اوناكو جارخلا ىضارأ اورعشا ةياهصلا نا مص دقو انرك ذامل(حارخخ ضرأ

 || ىف سثءالو هلوق) ىنيععئاسلا ىلعفالاو همل جارخماف ةءارإلا نم رتشملا نك امرا دم ةئيلا

 ْ نمرمش»لا ضرأ ىذلا ىرتش وأ ىىذلا نم جارملا ضرأ لا ىرتش نآوك (جارخملا ضرأ جراخ

 | بحيالاتاو ةياثبلا نع ىوج ةيناثلا ىف ىىذلا ىلعو ىلوالا ىف ملسملا ىلع جبارخملاو رمثعلا بالف لسملا
 : اد>| نالو لسلا ضرأ ىجارخورشع عمال مالسلاوةالصلا هل هلوةل جار خم اضرأ جراخ ىف شعلا

 أ دة ناك ناةفوةوملاىضارالا فرثعلابصو ةحموعاجان قكوامبنب عمل روملاو لدعلاةٌدَأ نم

 (| دا نيلسملا ناكوا, تب وأ ابتجت فعضر لانملا تاب نم اهارتشاذق ناك ناو اك |منماهارتشا
 | صوةلاسربمدرفأو رعملا بح اصوركذ اكن ؤملا نع ةملاخدملا تلقتنا اهئال جاوخالو رثعالف اهفوو
 || لاملا تدب ىضارال فقاولا نأ لصاحلاو ر رد ةمحارنول جار او هب رمثعول نين احلاو ناسصلا ضرأ ى

 || نانالو أ هانركذ ىذلا هحولا ىلع ناطلسل اوه ناكولو ل املا تاب نمءارشل اناهك-لم نوكن ناام اولذعال
 /| لؤال ناكن اف ناطاسلا عاطق ان هئراو نموأ اهيمامالا هءلح نم ىذلا كلل اسما نم ءارمشل ايهما تلصو

 أ حارغما طقس ال نكلاضرأ هفقو مصىناثلا ناك ناو جارخملا طقسو هطرمش عامتا بجو و هفقو ص
 لصحم اًذهو ةف.ظولارش اس1 ناو لوا:ةب نا لاس ا تانى ق- هل نم لك-!زوكهف هطرشش ة اعارم بحنالو

 | ىرتشملا نان جارخماو اس شعلا عمةاكرلا بارما عمرشعل ارماهت نا ىلسءاو مههالك ىفها.ةشالا لو رب هيام
 | ىوجا. هدأ عمت اك زل اهيلعد © نعوةرامقلا ةاكز هءلع نك. ةراجقلا هيب ةمجارنوأ هب رشءاضرأ

 || ماعقلاو رطفلا هةدص عمةراخقلاةاكزو مج رلاعموأ ىننلا عمدلحماو رقعلا عمدجلااذكو ةيانملان ع

 4 ءوضولا نيد عسا مدع نم ىنئةس نكاركسافنلاوأ ضيحلا عم لمحل او ءوضو ا عممعّلاو ناعذلا عم

 لو زاحهل هبهو وأ ضرال بر جار اه نوأ ناطلسلا كرث(لبكت) رغد طأضوقاذااممعتلاو
 ارو هشملا ىالخ فرصا اريغا 5 جيجرت نمىواخح اىنامو فيهن هرقدصتالاو اورصمول نات ادنع

 ه>رشورب ونتهاشالا ىف املاقالحت جارسءارقفلل هسفنب هجر واعاجاز وعالرشعلا كل ارتوأر

 || هنسلاو نورغامهودب نع ةيزجااوطعن ىت ىلاعت هلوةوهو تاكل انا توم « (هبزحلا لصق)+

 اولاق ثي> نيد هلملا ضعن نعلم دقو رده سودع رمد زا ذخأ السلاوةالصلا هلع هنأ ىو راموهو

 | ةمذلا دقعي هناباوجلاو هنمذح وب لاسعىنزلا ىلع ىفنازلاريرقتز از احولو رافكلاريرقتز ودع ف يك
 | نكتل ةيزحنانانةياتعلا ف تاحأو رمث حفد هيف نأ عم لسيف مالسالا نسادع ىرباسم رف نيلسملاعم نكس

 صوعن صاصقلاط ةساكز اق نيحاولا قاةرتسالاو لدَءلا كرت نع ضوع ىهلدرغ
 د

 تم يملا



 كيو هل ءفاتالو براخلاغ نتا هب نأ اّسارنو ةقالع ينكها عضوب رام“ اود 000

 رونو هناف را لا نداء مولع طنا اال ةاناوهو ةعطاغملا جارخَن ع

 انه قاكلا|ىلاق 5 رحاو هلوق) ةعط اقل جارتوه ةعماسقملا بارخنأ لعن عل هزم د[

 رصم ىف رشعب نأ فتق اًذهو ى ا اهلهأ فراءّمدلب لك قرعت عرق مزال دقت فلو ميت ذاعر اتعاب ١

 عا ِ «ردهرب د قمل ن نءانركذ امد-.اعلوعءملاو دودرع قاكلاىفامع نكن رك كول رسال معاق نا دغلا |

 نع ىو+جانمنوس# لدقو نم نوم هد كا نم هيقر د نام مل هو لطرةنام هءؤرذسام فد را لءةو '

 ىهو هلود) نرغملا نءرح عباصاة- درأ ةضيقلاو ةضق 3 . (ةماعلا حارذ ىلع ديزي هلوق) ةيانبلا |

 نوعيسوةناكو ةئامسوافلأر ثءةعس ناّدفلاو ىرتك ا ارذإ 6 حار ريعفلا 6 تاضيق م مسأ

 | جارخلا عض غل بالا_خمحجبرا لا نأ ةقاادالا مدع عم (اىطت ل ناو هلوق) انش عارذثلثو |

 0 ارذا| اوغظو ةناغرذ ىتعب اندالن ىفهبادفغا قو هصالخت | نع رص ح راختا فصت ىلا هنم صقتيف فاظوملا|

 لا ناقه نسملا طار فالخع رس رس أتلاغزاذكورحلا ىلا اهلك ى ضارالا قمهار دلانم

 م ف ١ نءهلةنرماع 0 هو رمملاق لاقا ةاهحارخأ

 ناو جار ةروص ىلعارنهذنؤ م ىأ عش اهجاوخ با اغناف هلوق ى عم ىل» راع ةلفغاذه س :الوقأوأ د

 كن .رظتلاءاذ هلا وأ همدقام ليوأتل || امهىل- د . رقلاو ل احارخ سرعالا سفن ناك[

 ناصقنا اراوح قيلعتر هاننلاقبنأ ق ىوج ىذارالل نكلامل ادوحو نامزاعدقا نهذخوي ناك

 ناصقنلان | ىلع تقاطلان دزولرمعل مه نق لد لاقةبار دلاىهنأالا اهعمزو كال هنأ عفن ةقاطالا مدع

 ىح منا ىلو الاب ةقاطلا م عدن ع ةقاعلا ما.ةدنع ناهةناازاحال هنال عاجالابز وص عم -_ : رلا هله دنع

 جارخ الدرج | ارموم ىذارأن مذوخ أملا نأ نم

 رهن ةباردلا ىفام لمح هيلعو 0 اأةقاطالا د- :عوزاوح و ةقاطمالا مدعدت ِء هبوجول لةوأو

 ىوج بو>ولا3 ا .الزاو 21ل اقينأالا امويفزاوجانحرص دقو :ءاردلا ق ىامهءلع لمص فنك لوقأو

 ا لو ةقاطلا دنع صقنتلاز 6 نهءاعداام ىلعءانب ةيولوالا مهناردلاف 05 ا قعاذَ هو

 مدعد_دذعصيقنتلا ل ةيئاوالا هلع تنل تح ثيدحملا نمداةت_س الزاوجا اذهنا.ىو#لاهرقعت |

 مالكىف ىللخلالعت هنمو (حلاجا رذما فيظوف مامالاد ارأ اذاامأو هلوذ) ها ةرولو أر مغ نمزئاح ةقاطلا |

 000 اظوتلاامفردصوتلا ضرالا ف ىتحد# فال تو.:د.ةيهرهاظ نالىراص>ارقلا|
 ديسلاهإة:امرهاظ (مكلاوهوهلوق) ىوجدازو هباوص ( رعةفيظو ىلعدازوأ هلوق) كلذكا ظ
 طقتاؤأ (ءاملا هضرأ ىلع بلغنا جاوخالو هلوق) د«بهذم عجرتدفي ىراص>ارقلاز ءىوجلا|

 نم ند غلاوهو جارخما ىفريتعملاىريدقتتا!ءاغإلاءاقتنال ديرتنا قةرحالامحاذك ْ ١
 نأىلاةراشا هيفور رد هر قلعتام لطب كل هاذا لصالا 3 (هف 1 را رردةعارزلا

 نزيفقو نيمهردر ادم قب نان هل مو جارتار ادقم تن ناف هضعب تهذاذاام أو يراخلا لكي اهذدارملا 1|

 فاصن الا نيعفيصنتلا نال هفص: بص كلذ نلقأ وينو رات فس لسد و ارا تح

 جراخمان مقفنااميسسعف يراخلاىلارا طنب قفناامرادةمىلارظاينأ باودلاو رحيل ف لاقى

 اذاام ىلع لو# مالط همالاب طقس جارخلا نا تا 0 ذاموانسامرادقم تمدح يهتم شت نانا
 25 الابدية موهو ةف الا قلطاو طقس الكلذ قباذااما ضرالا عر رت نا نكءامرادقم ةنسلا نم قسم
 لكك: ءزارتحالا نكمام فالك درعلاةّدْشو قارت>الاو قرغلاك | ,مءزارتحالا نكعال ىتلاةيوامتلا|
 لكاولاملىقلا اذ 5 هالاوهو جارخلا طةس ال ثمح ماسعت ا و عاسلاوةدرقلا]|
 كل دوأ نال عر زايد: ةوامءرارت>الا نكمءالهنانالالءمةدودلا ىف ربنلا ىف ةهفلاخو ةرأفلاو أ دودلاعيزرلا|

 اضرأرحأ-١ اذا ىحناولولاركذف ثلا“لادامأو نماو الار طقستةرحالا نال جارخلابد.قو طقس الداصحت ا دعب |
 م 0 هرحالان هكا فة 6 1عرزلا لطصاف 0



 (نيءملا تف نمىفاشلا هزجلا) : 00

 ىرتادن فار ور ملا ار وا-ءرهن نونغ ومس هررا.عصنود_:هلابرش ”الاو رهنلاءارو اعامهدحأ ناره

 ىقالفا اغانى دنفأ ونت ذنكلرردلا ف هر سمعت نودج نان مقسم لاقي ناىد

 اسهرف 7-1 00 35 رم نوعجحاصعلا قو مزرا او-ذر مت نوعج سوماقلا قفحاصعلاو سوماقلا :

 ىرتكو وه (كللاربنك هلق 0 عمج ةغمص نوكملءاسهلاو نونلا مذا 0 ةءنآو اذةةم (م>اعالا

 متفو ةهعلا ىازلا نو و ءأمل ما خفي وهو هيأبتلا نعىوج م هعلاةوامن مكإم (درحدرب هلوق) ىوجح

 (ردعلا ضرأ ريغ ف تاكد اوسلو راس لس« ار اردلمملا» رانوكت بو ما مضو هلههملا لادلا

 7 هيفا مذناك اذاهنامهمالكن مر هاظااذا ما,اللاءذدىلوأ ناك ا اهامحاوأ لاقودازوا |
 ةسفلارد.سقتلا ن امهوبرشعلا ضرر ه- ف ناكن او هلوق ىلع حراشل اراصت :قاو قافت الاباقاطم حجار 4 ها

 ةجاوت نوكت نا سايقلاو هلع بالا عاجال (ةيرشعةرمعبلاو هلوق) "طف فون ىأ لول كور 00

 جب رخاكررد مهعاسجا,كلذ كرت نكمأو قارعلا ىضارأ لج نمىهوابملعا هاهأرقأو ةونع تهتف اهمال || ةعمبب 1 ا هي

 سلف بارما ضر أ يح نم ةرمعمل | ن | نه سأ.: قلاهجوةيادملا قدي لاءامواذاهظعت ةكم سامقلا ن ءأأ ىور ب تشير 707

 نءلوقنملاهنال (حلابي رح جارخو هلوق) حلة ىف زيت اريشعب امنا هنال ىبلي زنا نعررهاظ أ حررتب , فنى 2
 ١ ]ار ثالثو هس تغايق قارعلا داوساصسمق قانملا نب ةفيذحو فن نننامع تف هناقرع | 0 ١ م ل

 لاا ةنوافتم نؤملا نالو عاج ناكف ريكتريغ نم ةاحتلا نمر ضعجانلةامومن ىلعاع سوو تدرس ]م2 47 كرم نحو حر ست
 / .٠٠ هتالاوفحا كك نان ملا توافتن ان ىليزاعسولا طسولا قعو ل تالااهرثك | لعورتكال اهفننا

 3 :سلك قكلذوهثو سان دلاودا هل اورملا« اقلاو باركلا ىلا هجايّال ةنوما هرثك ا عرزلاوا دي د

 ماودكاما اوعامو ديو ارمق ةيرذتالو ماع لكرذ ءلاىلا اتصال هنالرثكالاو فعالا نب أمرت تاطزاو

 ٍْ ل انيلا ىفلاقمركلا هع 0 00 ودب

 سماك راما ضعي بجاولا ناك نا ةحاقم جبار نم عوف ىلع بارا نال انوملا جارذلل نادباذهو ]كس تب. 2كيلو 03 هجن
 حارخارركتبالو ضرالاب حافتنالا نم كلا قلتي ةم دما اثيش محاولا ناكن ا ةفماتو جا جارت ووو ضال . 0 2 و

 0 ارمالو رشعلاك ةقيةح ب راخلاب هقاعتلرإ تي ةعساقتم جارش ناك اوافاظومول : هنسق جر اختارك ١ 7 0 (مةار

 نيلسملا نمذخؤ, ام فعذ سامان نم دا قدابو ةحرشو ربوتتهس اقل جارت فصنلا ' 2 يجر

 سس لال اهلا تي نول وهما تين يايات ل
 دو هيجالص ” ل الدار هيقوربوثتءاملاهغلم ناب

 ىاكل نعد ءلالينرمش يدع ااوهو(ض رالا كلت عرزباممهلوقز حراشلا ةسسا :
 ا نمدحؤي هنأ هقالطادافاو هصهل م ]| ىنرك ذوريعشلاو ربل نيب عاصلا ىفوريدت ثدحر ردلا فامهل» اةمو ٍ

 (مهردوهلوق) لاوقأ هل الب, هللا ف نأ لصففف يت أ .هعلاوهةطتحن مهيو ل ور للا 'ّ

 | هعر هنزو نو كحد نأوهو# هعرس كرو نم مهردلا ن وك. نأ هانعمةرهولا قو ىابز دردو#“ :لادوجأ نم :

 عجرب هيفروك ذملا نزولارابت ٠ او فصولل عجرتةدوجلانال ىو لما يلو هلال تاما فرع

 يو «نانائدشمهردلا ىف ريتعب هنا لصاختلاو رختلللانايبإ امهدحأ لعبنا عصي الفرا دقت |

 يطملاو رابخاوءانقلا ىهو باطرلا عملو عفلان(ةيطراهلوق) ةعيسن زوي هنم ةرثعلا نوكت ناو
 ميربل اةيط رلاناىدعل ارك ذوةمل ال نث ثاركلا ىل_مباطرااربغ لوقتيل اوهارحم ىرحامو ناحذاملاو'

 ْ "يا مدل هلوق وبن ااسطر مادامبضقلل ساء ط رااةياغلا قو ردع .ةغلفمطرقلاو

 هدفا ىهرةيطرلا ساف نازو بضقلا حابصملا فو بضقلا ىفاقتالا ةياسغلا ف ىذلاو ءامل ]ار هطخ :

 ةقرفتم تناكولا نال هيد.ق 5 (لدتملا وق ( انشا را لك افصتتق |تاين لكم ضقل اعرابلا ىفلاقوأ

 (مهاردةرشع هلوق) رحبةرشةريخاراجحلا رة ابق يقداف فور زا هطسوو صضرالا ناو>ىف 1

 ا ل 3 يع طنب :اماسف صرأ لكومو 6 ا 00 0 05



 ىلسملا لام ىهراقت نالابت مم 0 5 نم ارشالو مامالا عسب عدن الزيات لل ىشو 3

 نيمدقَتلا ىأر ىلعاذهوهاوس هقفس امدوحو مدع هزو رضخلالا.راقع 2 هلزوحالو متلو 0

 ريغلرا ع !١ع.بمامالا لون كل ذكسف هند :5 فعضت هيف تعراذا اام دازيف هب ىتغلا !نيرخأتما ىأر ىلعاما

 5 مكاهعس ' نايهريغرمأب 000 ناناطللاداراول» هرم هتع# فعضن ه-.فتغراذا ةحاح

 ىفتولا ةعص فرءاذ مو همج !اوه لصالاف لاما تدد نم ءارشلا فلاحا فرع ملاذاو هسفنل هنم
 لاما تدب كح 0 .ةاناماالاهعامتا بدك نيذق اولاطو نارا م١ تدب نءارشأاب ةلوتنملاضرالا

 ناءدعب نكمالف لالا تيبل نعلاذخأ دق مامالا نالر وناس مضارا ىلع جارخال هنا فرعو مهوتد اك
 داراولو هلوق نمروثلا نع قمسامن ال -عاو هم ءضرااةفقلا ن ءانذشاعضءوأ اهلك هل ةعفنملا نوكحت
 نمقساملاق»نا أ رت شد تانوريغرمأب ب ارا لجل خااهءس تاندريغرمأب اهم رتش ناناطلسلا
 301-5 ين مءاشالا ١'ىقامو ة*ء' لل قولا هةيد ىذلا ناكملانيعت ىذنق, اهعامتا ب منيفقاولاطو رشنا

 مز دا مهضعب هفذح (هيلع هلهارق 5 اوهلوةل ىر 4 !ةمشاح ىف كف عضو | لوو امال ذ قالخ هربا« فهولا

 تريب تت هله م فنصملا مالك له كنان وىوادت 5 ءر منا تعمق مدع طرسشلا عاهة جارنا 0 طرشل ى سد هال ./ضر/ب اع 51 ل

 تورم 0 / 1 بح موزا- اال ءز ل الاوهام هياكسلا ىف ظو لا |نا مولعمو ةهدقلا مدع نع هاك هالارارقا لعجيه باع
 نر مح

 ء 0 : 0 2 نالفداوسلاام |( 4. .-ارخ هلوذ ( ىوج حواتلا قدعسلا هققح امو زلملاةدارا لاعقسا ناو ةياككسلا مصأ
 تاو  ىيءهو تاور اعل

 لا م ا 3 ةر دا نمنيرشع هنس صاعلا نب ورعاهدتف نيحسذم ىلءاذكو ةراضع |سصرضعم جا ا ارا هءلع عضورمع

 و 707 اهلكمأش ندعو نودع ها جارخلا عش ىلع يالا تعقتجاو

 2 قع اهبل طهر : مور 02- - : له قثمد ىف فلتناو هريغو نامغس ىأ نس ديزيدي ىلع هودع 0( اههضاراوا_هىلص تحقن

 او 0م نباص و ةونعامضعل 0 , ل.قو حلصلا ىلع اهرم أر قتسا هنا ىل_ءءاسلعلارثك أو ةونعوأ
 7+ رك ةحاسحلا نالف الءاهلهأر قأ اماماو ةردشا نمةرشع عسب | رأةنس ناك ىدمد فن !ةدييعونأو قاس
 0 56 0 م ىتلا هي زجلا همشب هنالةروقعل 0 رفا !| ىلع ف.ظوعلا" ادتباملا

 3 ت1 12د 3 راهو رالابس قاعش هنالعررت ل نآو هيلعرب ها ةو ادلع أ ارماىفنالورفاكسلا ىلع يوقع

 0 نع ةمذلالدأ لعن نا لعاو ىو. اولهأريغا ملال ةنولاضا أ ةيحارن نوكحت اذكو جر فانا 5

 د 0 ائيلع فانع 0 مملع فاق كو ثول نو ؛ال ناكر ذ ءب مدن ىرخأ ضرأ ىلامضارأ
 1 ميلعو اعوئرعأ صوان ساو را 4يوجق ماونياسملاتار وعل مهو ريض نأ مرنم

 ناطاسلل (ع 2 ةيلالبترث مص أ لوالاوامثعل وقنملاج .ارخبأو رفو امملااوملةةناىت ةلا ىذارالا
 ىذتقم نالاتاو ار هءاوص(تاومضرأ هلوذ) حا -اتفلا. نءىوججار ا وعم ىت>ةلغلا سح

 0 اهقباو ضرأو هذا فاضملا فذحالاءل هجوالو ف:صملا الك قرحلايتاومأر ةينايزمااذه

 مراشلا مالكن مضر أ ةظغلارف دوبل متاعب قوام لعاذهو ىوج لمت

 فقذحا,فىتلاةذسشل | ىلع است كتحامادءسل اوفدحالف نتملا نماهنا نماهضع ىف عتوام ىلعامأو

 هل ىطع ئثلازيس نال (هبرةربتعت هلوق) انش لعافالا نسم لءغلا نوكودرح لعد اومعاقباو فاضملا
 0 :هلوق) ملا بنا ةباعر ( ةيرشعف ىرمثعلاو جار ها نمد تناك ناو هلوق 3 ىندع هك

 لوقراس لاو ىن.عىلوأ راتءاناكفءاملاوهأم اوءاسغلا بسال (خاءامسلاءاماداحانا
 رثن وأ هلوق ة) رردةيرشع ضرأ ىفىأ (اهطيدتسا نعءوأ هلوق) ىراصحارقلا نع ىوج فسوب ىنأ
 زوحودادغ رهن (ةلجدو هلو 5) ةفوكسلار توه (ةرا اا رردةيرمدع ضرأ ىف (اهر 0

 نمدنخر رن نوعسو ذهرت رهن (نودج و هلوق) ىدنفأح ون فل اورسسكلإ ا لادملا قس وما اغلا :

 ا مزردإاىئام نارهطانه. نمو دنا ضرأ

 ووهس نادم فن ىدنق أحفير ةاملع ونا اةلادرا معنا معاو هك 1

 1 ير 2 _-



 | بحق جارلا قباهفقوو !اهءانولو رد ةمجارخ مش لاو رصم ىذارا اولاقو ىدع ججارخملا اههلعفظونلو|

 (نملا هتف نم ىناثانملا) 1
 || سدل هنارةياهنلا ىف هبقعتو برعلا ضرا نمجبارخملااو ذخأب ل نب :ثارلاءافلخلاو مالسلا هيلع هنالو رح
 ١ لتنال جار مو,نمطخ اول هنال لصا ىلا باتحال مدعل انا هياوجو هنع ب.دملو ثيدحلا بنك قلصا هل
 !!نيامىهوهلو) معاقر :تشالاكم-مضاراز تيثءالف*ىفلاةلزنع هنالو همدع ىلع لد لقنملالو
 اه همفو نعلابرح ىصقاىلابيذعلا ننام عسفلا ضءد ىفو نيدحلا جورش ىضتتتي هنال عحسأ هدف (حلا
 || جارت هنارمام ىضتةمو ىرشع بي ذعل انا ىنتقي و هولا بيذعلا نيبام قارعلاداونا ركل
 ١ ىدقاىلاةفوكلادو د_-ءاروام برعل|ضرادودح ىلامالا فسوب ىأ ىلا بزعم ب رغملا نءرخلا ىنو

 ٍ 8 3 ١
 : بلحن رو ةماعلارخ نم سعملا علطمنيع نع هن ارطا كر دال ل مروه (نرسيهلوق) نعل د

 جب سس

 || هلوة) سوماقلا نع ىوج مأشلاو ةذوكلانمب عضومةواسعلاو نورمي عفرلا ف لا ةيدقو نيربا لأ ةرو
 !امر دام لعاذه (ةكمو هلوق) ىوج قءاسلاريسفلا ىف مهباام نا بدوصقملا (حلازاخماصراىهو

 أ دالب نمدحت نعلزنام لكسل سااهنالاهتذو ءاتل اسكر مات نم تكمن اهريسغمرك ذىذلاو ىنركلا

 رب ريغت اذارهدلا ملاهي اتاوه ريغتلوأ رحل ةذ شوهوءاملاوءاتلا فن ملهتلا نمل, ت.ءهزاختا
 فررىلان دع نمالوط اه ف برعلاةريز-امأو ةمامت نمدكم هباوص كم نم ةمات ىولا هرك ذه
 أ |.ظفالة عارم أ ساعفوانهريهذلاركذ (هلهالسااسو هلوق) ىوج مأشلا ضراىلااضرعو قارعلا

 دسقتلا ذل ه-وال هناركذ ىو تنأر م انه قافتا هنا ارهاطلاودمةلااذهىف لمأ <( رهقريغب هود
 ةعاطلا ىلع قاط, دادضالا نهر هو نيعلا نوهذمث ن اودلا نعنولدعب ءاهقفلاو غلا (ةونعملو#)

 نانم ق.-دامىناريش ىوجر طار هقلابةوذعأاري_سفت ىف (ارهق ىأ هلوق رجغانه دارااوهورهةلاو'

 ق.سامدافتس اك هياوجو دعتمارهقو عضحخو لذونع انع نما منال ةقيقحرهقلا نعع تسل ةوذعلا
 (مانيمغاسغلا نيب مد وأ هلوق) ى راخا ىنعأل ناد 3 قيقحلا ىنعملا مزال ريسمت هنا

 : عضوو مهند اوودق واو

 فاظوب ال نيم تملا نيب تعد اذا لكلا لاقام هفلانو ررد جار خا ءأاسع قست تناك اذاز وكارملع جار ١
 لذلا نعد! ةنادص جار ابأد سال للا نال (ةيرعثعهلوق) ةملالينرمثراهنالاءاسع تيقس ناو رشعلا |
 فوة لهما نيعلا مذيب بيذعلاو (برذعلا نيءام هلوق )دردةيرقلا ىنعمرشعلا فو دز حلا ىنعم نم هيفامل
 ةفوكلا ىرق نمديرق هناةرهوحلا نعىو ملا لقت نك ةملالمن رش مقلءامةدسوملا*املابوة مهم ا لاذلا
 ةفوق وم ديرق ةئاثملاءاثل ايو ماللا نوكسو ةلمهملانمعلا ند ثلعلاوداب مسا ةلمسهملا ناحل مدن نارلح
 ىل_عريغص نصح نادا.عوةياتملا نع ىو قارعلا لوا ىهو ةيلالينرشهل+ د قرش ىلعدن ولعلا ىلع
 مل (ناولح ةيقعو هاوق) حاصلا ىنكاهنماقرعث ةرصملا بر قب سرافر<ىأ ةيلالبنرعشرعملا طاش
 لوق هّدرب ضرعلا ةءاغ نيم مل هناىو ءدلوقأو ىو>ن اول_> ةمقعىلا باوهل او ضرعلاة انس
 10 نواح قع ىلا ف ذعلا سوهو ريدقتلاو ىلاو نع نحن. امكن كشالو ضرع ف مراسل
 | نذهلوق) رمان ةرثع ضرعلاو موب فصنو امون نو رشعو نانا مانالابو بسن وصتلا نم هاعداام
 أ|رييعتا|ىذتقم (ثلعلانهليقو هلوق) ةيداملا لزا:منملزنمننعلا نوكسو ةئلثملا خفي (ةييلعتل
 أطاع هيبلعتلا نمل. قامو ه«صنام برغم ا لا ايزءم املا بحاص نع لةنردلا ىف هنأ عم هفعض لقيا
 ىل_عنادابعهنمو لجر مسا ةغلابأل لعاقلا مسا ظفلي دامع حامسملا لاق (نادا.عملا كوق) ا

 ٌ سرائرك ىنتنك اسةل>داتمعش اجب طاحاةرب زح لءقو ةرصدلا ترقد سرافر< ىلعدلب ةءذثتل |ةغمد

 نءىوج دعب ىللعكل ذكىرب هنالدوسارضحالا ىعمت برعلاو دب (هراحما هرم هاود) ىو

 اهلهالا _كرتو ةونعاهتقتف |مالسل اوةالصلا هيلع هنالت كم هذم صد (خلاةونع غقامو هلوق) حابصلا

 ! نا ىرتالا بارخال رشا اهنمن الا ذودخأملا حفلا نن كحل ةيرمعا ا ىئادالانم فوق وما ىلع حارا
 /لاملا تدمل تراصف ثراو ريغ نمامدُسف اثيذ نيكلالاتواهناكوعا رزال ةكولم تسل ىذارالا

 ىو



 116 ( نكح مالم ىلع)

 0 د قار دسك هل اهنا لذ (ماماللهلوق) ىستتاررهلف هللا! نوكمف ىّد فر ضحنناالا

 نعال فاور ةمانكلار ملاذ ل «تئارتا مشالاو دوصقااوهاذهو ”لاملا

 هيدلا بوو مدع ىف < يرمم (لسرلوأ هلوق) هلىلوال هنأ: , هلكسملا فنصملادبق اذذو ةئرولا مدعل م امالل

 دوو هلق هاي .كف هل ضرعتل الحال هأتسملانأب ىوجا د. لا هلكشتساو ديرلاك هلت

 | هنوكلالنامالا دق كلذ ةدرح نال نسف موضع نول ,ناهمدو هلال ضرعتلا ة مرح نم مزادال لاقي

 ىأب زاناملفلاذموهو لا اذه نم مزرابنلا نا قفاومحراشلا هلع ىئماموقأو امو

 نمأتسملاو ىذلاو ملا ةيدواضب أ لاقو مدجأ | ىنىمزلاة يد لثمن مأتسلاةيدو هصاو تادانحلا بارت 1

 وهدمعلا بحوهنال (حلصل ىف قار طن هيدا اوأ لتقل اهلوق) اناهش يد ااريغ ىلءانهامناكسف ءاوس

 | ىرعأ ةمفتم لق نم 2 5 دوعا لو كل نمنياسلل عفن تنا كح ناو ةيدلا نالانيعدوتلا

 ْ ل ةقناو» ريغوأ طقتتلملا هل تق مامألل ةيدلاقأ طخ لق ناف ط.ةالا همالاك هدو هلاسممأ ارح ني نا ىهو

 اوه ءااغثراولان واح الهال ساس امل سل د يدا لاوراملوةوهو بالا ىف ريخادع

 تملا نال ون سنا هلال ولا نكءال ىذلا لوهان !«فواسمب طقس ودو هرم هيف ناكف لق

 تديل هثراق امول-<٠هلثراوال نهنأد.فبوهو ىل زثرالا فكن اطلسلل ةيالولا لقشتف هي عفتني ال ْ

 ضعي هتاثهلامع مح ىصوأ اذار هاظ هلثراوال نماذكحو ٌثراوهل نوكي نال .ة-!ناولاسملا

 | مولعم هل ثراوال ن مهنرابعصنو رهملا قهعبتو رح ىنأتلا دعب نكلثراو*ىبصنا لةحاناو هلاملك |[
 اهل ثراوال ن ملام عضو اًناو ثداو ريغل الاتي نا بهذملا بتكى هيحرسملا انش لاقىاك اتي هئرب

 «لنمدّدرت لاةءال (ىذارتلاو طصلا قيرامب هلوق) لاما تاب فراصم ىأ هاهفراصم قرصيل ةناما هيف

/ 
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 نايل 7 نم 0 انه ناطلسلا لو#:انال وم اربغذراو هلوءانو نع لتق اذا بتاكملاك ص اصقلا طوقس بجو قدا
 1 00 0 ا ري ل ةلدسم فالخاد 0 ةفاكعلا نعسان

8 
12 - - 

 1 0 ا دو سا الامسلقنسال هنا قره 'اظىذارتلاو طصلام هراش ا أتيلف كولا ف ةاكمالامصاضقلا

 0 ت0 ا كلل لئاقلا اضر نمديال لب ىلولا فالك ةيدللا مامالا بلاء ذرب
 اماف مامالا ل ارا.خلاو لاتف كلذ ىفانب امدعرركذ نكسل لت اتلااضرماهصةيفلاوأ سات لعل امادمملا : ا اكان تاو.

 نمسح اوةرهاظ ةذق انمهدهو لآ اعلا اضررا تعامد دب همال ككحصرن 1 ىسرتن | هلعف حصار هار 1

 م ال ق# نالوفمل أهل نمنل (وؤعلا الهلوق) اهرو رار ةراصر فيكى وما نيسلا

 رادانةنعنار ادرادلا (# ةق) رهان - مهعح طاقساراهذلا نم م سدو مكر طناوه سجق مرتع ثان ءامالاو

 لصالا ا مه ىلعو اه اك-ارراغتلف اهواز ادالملارهدحاو رادا_نذدلا فاشل دنعو برحرادو مالسا

 : عج قرغلاو ةياثبلان ءىوج نير ادلان . اش قرفلا عودو أمنهو برم ارادب نيدترملا قو اهتم لت ا :

 . دعا نهسدل هنان باحاق م السالاوأ برحتاراد نمل خمار علا ع 0 .ء_ٍِ ةيادحلا ىراق نار تكحذو ةقرو ١

 ىرداترحار اد هر ا رطس با وقولت يش كل لاق ها هياعدج ال ١ الدبالن يقي رفلا

 د و صج ا ل 1 ن0 0 0

 1 0 - 0 5 04 (ةبزحاو جار اركاو رشعل ابان) 0

1 1 2 1 1 1 1 010111 5 211 7 3 

 هبريص» امن أس .دع ىذلانمذجؤو ب املناب
 ا 4 فال همدقو رع هيلا أ ظولا مدل ارشعلا يذوأم مذ

 1 حاتفملا ف لاق من نمو نا ا 4 | هج ءادقو دوص قع سسنلا بأم لا ةيوتع همن 0 ةدامعلا ىنعم نه

 1 ىوج مالغلاوأ (ضرإلا هلم ..لوت) ىوجم دلل ل ءامذ فو ناس ]هنالمجار 2 دان لوشن ناهقح

 |١ قالطا نموأ ضنا اةدازاو لكلا قالط | نهازا م هع (احارخن اهلسإ !اذِعَأ ام ا ١ برغا|نع

 : 0 ,جاذأا كتم قس ناو (ةيرمثعاهاكملوق) قىورجح يدل: ةداراو بيسسلا

 1 0 مالا رخال راس فارع رس ركل واو هارت ا 5



 مي , علان
 ل 2

 /رلإ كعب 0

 تع ع

 قد رطالو تطقسدقو ةيلاطا ا هيلعدملاَتايثانا نهنيدلا طوةسربملا قه. لاعامنا لعاو ردكمرسسأب إلا

 مسأ ناو هلوق) رحيمانعمىفاموهدي ىف ىذلا لاسلل ةيسنلايىلب هقالط ا ىلع سدلمخاومأو مهءامد ىنم 0

 (نيغملا غد نعيناثلا» رمل 5غ

 | نيعلاو كح هدي ىف نوكمف ةعبدولاكنو هذه ريغ ةنامأو هودئازلا مالكا نال هيف مالكا ام همشد ل
 هلوقب اف هتعبدو تراصو هلوق لدد أول فن هملانالداو ىسوتنااًم.فرعدصتةبوصخملانيعلاك ةرحؤملا
 معا مك ذكهدب ىفامو هرراضمو هكب رم دنعام نال ةعبدولل ةيصوصخ الذا ىلوأ ناكل ايف هلام راصوأ

 دنع نيلسملا ةوق,ذوخأم هنال ب زحلاو جارخلا فريم فرممب اتاو هنق سجال ةعنغ ناك ناوهلامنا
 هدلو مأوانرادى هربد ىذلاهربدم تعب و لجرلا ترم.أ ىثل ادي رمسلل يف نو كسر دم لاقو فسوب ىأ

 مك

 «ىنلانأب للعب نا تاوصلا نأب ىو هرقعت نيدلا فكل ذروص:دالواروق ذخؤي ىذلا هنالاثيف هلعجم ٍ
 لمسقلا اذه نمنددلا سدلو مالسارادرادل رو ريصواه رازوأ برحلاعضودعب لرمثلا لهأ نم لينامأل

 هلثمملااشيف هلع قيرطالو هلوق هصنامرخ [عضوم ؤركذو*ىفااالة عن غلا بسانيامتاف هيلاعامامأو
 اتفلا نعل قنو فلا دعب ذحخأ افعىنااامأو مدع كار هق ذخؤت ىتاا هذا ةعمغلا هيدارملاو ىب زلاف
 | نمل كامنم-راشلا ضعب لاقو جبار خملاو ةهذغلا نمرافكلا لام نمنيلسملا ةعاج ىلا ع.جربام*ىفلا نأ
 ىليزوحأ اهبناكف قسأ امة هدي نال (حاةعبدولاناغ وب ىنأ نءوهلوق) هانيكرثملالاوءأ |
 كلذك مك !ناكب رهف مهملعاو رهظولذاروصق هبف (ملاتاموأ مهلعرهظرملو عجارلا لّدق ناو هلوق) |

 لعاورهظ لولا لا درإ هنر وو لح داكن ل ا داس لحالام ود نيفحو قو هطتورضل ذاك |
 ربعوأو هلام كل ذكو ةمونغمرمصت ل هسفن نال توعوأر ادلا ىل_ءاورهظن ملوهولتقي نأ ىناثلا برهيفرادلا أ
 هجوالاهذه هلعج لكبشد اذه ىلعف تلق ناف ىببتنا نو.دلارئاس لعشل ىلوأ ناكل ضرقتلا لدي ني دلاد ||

 هقو هلوةب حراشلا جزم ن ارعا (ةجوزهلو هلوق) توما ف لّدقلا لعخدا هناكتلق ةئالم' اهنال نههجو

 ىلع ةظفاحلا نم هءفاملةحو زل نا لاحلاو لاق ثدحرهخلاكهريغو ىنمعلا زم نمىل وأ ةجو ز هل ناك
 مفي فنصملا مالك دلولاأرقبناءاضتقم (ارييكو أاريغص هلوق) ىو لاح ىلعنت | بارعاءاقبا

 راكوراغص ىأ لاق هنال ءالل | نيكو اول امضي عملا ةغبصب أرقي نا ىذتق ب ىباب زلا مالكو ماللاو واولا
 !م-هئالفراككلا دالدأوةأرملاامأ (هىف لكلاةهلوق) رغابمذرابصوأ انرادق ىأ (انهلساف هلوق)
 طرش نالؤراغصلاهدالوأ امأو اهو هنال الماح تناكولابتطن قام كلذكو عابتابوسلو راكنويبرح

 هيبالاعبت سموهف اراد فراصو ل ملاهذ هى ىصلا ىسولف دوقفموهور ادلا داتا مالسالا ىف ةبعبتلا

 |اومدع مالبلا هيلع هوقو رادلا فالتحخال هسفنز ارح انةزرحمربصت الا الف هل اوهأ امأو اميف هنوك ءاقن عمأأ
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 نال (لمرحريغصلاهدلوذ هلوق) ىوجانيعن وكي ةفرعمتديعأ اذاةرككلا نالروكذملاىأ (ةث

 ا(هريغو كوق) رصرديكمديو ةرتعمديدال (هلووفئئذوأ رسمدنع هعدوأاموهاوق) ةذضمرادلا|
 (ىرحدي فلاموهاوق) رصتنابنلا مدعلاةْ يف نوكتف ىذلاوأ مبملاديىف ةبوصغملا نيعاللماشأإ
 | ةمنغلا ىنمع «ىفلا نا ىلارعش (نيغاغلل ةعنغىأ هلوق) ىبادز هراقعاذكو ةسرتك تسلددي نالا

 | هتلقاع ىلع هتيدف أطبع هل ىلو الا ط-ملتق مم ةيعابر لكلا (حاابسملتق نموهلوق) ىوحازاخحم

 ًأدقا رجل تق ل موفعلا هل سدلوةيدلا ىلع حلاصن وأ صتتقي ن نيب راب مامال قادم هلت لم مامزلا
 راسخ مامالاو ادت همالسامنعب ينرحلا ىأ هلق لسم مّرقت كهل اه ىلع هيف طحت ن |مامان أح |مدعن نأ

 | ىأ هل دوال هلوق دل دج هلعج نم حاتغملا ف٠ رك دامىلوأ اذه (هلىنوالهنا لاحتاو هلوق) اندر ماك |

 أ ةفصلان مب لصفلازاوج مدع ن مىوهحاد..لا هرك ذا ملا م دفص بثاغالو سضاحال ودل فرعال |
 ٠

 ا

1 
0 

|| 



 ظل ك0

 | ( ضرالا بارت هيلع عضوو هلوق) ها همالكى روصقالف ذئنمحو هملع هعضو هن نرق لا ءارمشل ىلع هم
 هكلمىف تناك اذااهنم نك-غلاو ا ضرالةعار زوهو هسس ةرمئا_عهتقو لولح دنع هنمذخأو هن مزلأ نأ“
 ف.ظوباهذ هترو ريص ىف قلطأو كلاما ن مال هنمذخؤب هنال عمات جارت ناكوةراحالاءاسهعز زوأ
 ميمصلاوه )بداغلااهءرزو هنمهتدصغولام مف هيانبلا نعرملا ىفاكهعضو نمدارملاوهذا هيلع با ارخما
 موزل مدعل اصذريصن الة ف ؟عرزلا ملامصاف ةبجارخلا هضرأ ىرحلا عر زولام فالخ ار خلا هع طقس ناو

 هرهاظ (اممف تكسوأ هلوق) ىىذ نم اهراعتسا اذا نمذريصب اذكوهبوجو تو نمةدملارعتعتف جارخلا
 نمل ىلوأ ناكل ملصوأ ىذجو زاملراصوأ لافولف ط رش سدلوهوانرا داطوخد دعب ثداح حاكذلا نا
 فالزعة يباككلا جوز لسأولا ذكو عوجرلااسف سالف ا.يمذ حوزل راس مئانر اد هتأرعاد نمأ ةسملا لع داذااهأ
 ىلوالاب لملا اكتب ةسمفرعصت ممادمغيل ىىذلايدمقو هصنامرهتلا فرك ذو رح ةمسوح ىهو مسأ ا ذااهأ
 رحبلا بح اص نماذدهف هلا ددبالا كح ماودلل ىطعب ناالا فنصملا ىلعد رت ذقتو امو يوزلاراصولا كو
 ةساكىهواهجو زإسأوأ|مذاهجوز راصاذاام كح هئمد|فتس ال فزصملا مالكن أن خب رمتااكر سملاو

 ةيمذريصت ةسباقكلا حيو ذ ملسأوأ اممذاهجو زراصول هن ىلاريش ٍ ضنصملا مالك ن ا لق اه كلذكن اك اذاو
 لاقول هلوة نههنعهانمدف ام عمرحلل كاذو زع هل فيو يخص ,عرسلا كلذدو زعو سريع ف الا

 هلوق عمىلوالاب همالكن م كل ذة دافتسا مهوب فيكوا لا ىلمشل ىلوأ ناكل مسموأ ذو زافراصوأ
 هلوق) رح لوخدلا ىل-_عفقوتريغ نهدقعلادّرعمت ةممذريصت اها لءاو فذصملا ىلءدرتءذهوربتلا ف

 ىتح هفوملولف ةيناغراتت عوجرلا نمهعنم اهلفاهرهجهتبلاطف اه اهك-نولواسهقالط ناكمال (هنكعال

 هلوش ديقتل اوردانرادفثداحت |نيدملا كح لعهنمورردلا نو :رمأم ىلعاسذ ريصلا ناش لود ىذم

 جر نافهلوق) رح عوجرلا نم هعنم كِلتال ثيح كانه حاكنلا ناكو اعز ارت الئانه اهسك<ولو

 لح هلوق) ىوجريعضلار ارفا مصفالاو ىصذلاو لملاىأ (!ءبلع نيدو أ هلوق) ردهرادريغلولو (مسرملا|
 رادب قحلاذا ىذلا نال هدعب وأ ايمذ هنوكب محلا لبق هنوكِبب قرفال هناهرهاظو هنامأ لطب هنال ( همدأ
 هل زاوج نال ىلوالاوهو مسنلا ضع فتطقس هاا هذ هلا ةعددو هلو هلوقو اينو حريصت ترحم ا
 بدوبال هناذ قهتامأ نالطد ناىلاريشدل كا ذكا,ضرفا|لوقت نا كلور< كلذ ىلع افوقوم سدل هدوعد
 كل ذك هْمملاضرفنا ىوعدنأب ىوماد.سلاهمقعتو رهت هملعوهام ىلعهلام قف هلام هنالطن
 ناك شالو ةيولوالا قمالكلاو ههلست ىلعو ةراشالا هدهد .ءفرامهمالك ىف سدلذا عونمم -يذامىلا ارعش
 بجو ضرقلاو ةعب دولا أب نمثعن ولوادارع سلام اهمارمالاه ريد نم ىلوأ 214 |هذهفذح
 اهعابنيدلا سنجر يغ نم ةعب دولا تناكن اف هنم نوب نا تش ىذوأ مل. نيد هيلع ناكولو هبلا مي 3|

 ءانملاب هطيض ىج.ذيفردهلا ىف لاق بلغ ىأ هيلعرهظ برغملا ف( مولع ر هظوأ هلوق)رهماونم قوو ىذاقلا
 ناملع (اًمف هتعيدو تراصو هنيد طقس هلوق) ةدلغلابروهظلاريسفت حراشلا ملاك نى أ سو هالوهعلل
 هوذخ ا بورادلا ىلعاورهظن نا لّوالا هج وأ ةثالث ايف هع دو: رو ريصو هني دطوقس نم فنصملا هركذام

 ثلاثلا هجولل ناسبرسأ اذاف هلو ةفروهظريغ سمامدسم هوذخأب ناثلاغلاوات واو رهظ ناىناشلا ١

 | هلامن اق ,رهو مهملعر هظاذااىللماش هنكل الوأ هواتقي نا نم معأ هنالنيلوالل نابب مهلعرهظوأ هل اوقوأ

 ااهنالةمتغمتسا ذو تراصاننعاو هواتف وأهوذخأب نأب مولع :روهظا اذسقت نمديالف قأمساك هل قس

 | ةطساون هسلعدملا تامثانال ندا طقسا او هسفنلاعمتاثرفريصتف دمك عدول ادي نال اريد تهدم ىف

 | ةءوصغملا نعل انوكحت ناىشو هب صف ةماعلا دب نم قمسا هماع نمديو تطّةسدقو ةبلاسطملا ' ظ

 | نهرا كلذكالو هلو ل اقف ىو همقعتو نهرلا كل ذكالو كح هدد ىناهنارماسلامرف تناكامنا ةعبدولا |

| 
| 

2 
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 أ ىلا عسرن امث ةيزجلاارمذ بت: دماهنال ةنسب امهنيب انل صف تاراحقلا باردو بلجن أو ةريملا نم مفانملا

 ةيرمغلاو ا ةمسعشلا ةنسلادارملا لهو ىايز هيلع لبهسالف ةنسلا مات لمق كلذهل مامالا ةلاقمدعب هنطو
 نمناسنالاهراتعماعطلاةريملاو ناوعالا ع جاو رومالا ىلعربهظلا نوعلاو سوساجناوهنيعلاو ىو+

 اليانراد لحندول هنال هدددق (نم أسم هلو ةانعمنغل او ل. الا نورلن يذلا بالججالاو بلحن او هريعهرام
 هب ص: هنااماوق رشا ظو ةف.نح ىنأ د :ءذمش الا هر صةخخالو نيليسملا هعاجل» ىف هعمامووهف ناما

 قالو مال نكلوالامفوق ىلعو اف نوكي وذحنؤب ةفينس ىأدنعف ذوي ن الص مرح ا ىل+دوأو

 ىلتقيال موحارأتتلا دوق هيلع سجو نمو أ دّيرمو أ نرحربوذتل اةرابعو تفل نعرحب جر خالو ىوؤد الو

 ذأ مامالادنع*ىنوهف نامأ الد انراد لحد اذا طرا ن ءردملا فو ها لتقف يرخلءاذغلا هنع سدح لد
 ايف نوي نأ ن مب وخترح اراد ىلا عجرولو رووذذخخالا لبق لساناامهدنعو هدءبوأ مالسالا لبق

 نالسردوش ناالاهتنمأ انأ نيؤسلا نم صض لان او قدص النامالا,لوح دما ىعّدا اذاوارحداعو
 || نامأ ىلا باةصالوانم[نوكمةمالعب مهكلم باك هنا فرعب ٌباَمَم عم دجو ناف لوسرانأ ل اقاذاو هريغ

 نمىأ (هل ل. قو هلوق) ىهتن اائيف هعم نمووه نوكمشرو زوهف فرعت مل ناو نمابالوسر هنوكبل» صاخ
 تيقونزاو<قافتادبق (ةنستقأنا هلوق) هنئانوأ مامالاوهلئاقلا نوكي ن |نهمعارد مامالا لبق
 ناك اذااصو مدن جفا نع :رداّدح لاو .ريصقتءأر رض هقحلا نا ىجذ ال نك ارردنيرهُو 0 امنودام

 لاقولفايرش سل هءلععضولا (ةب رجلا كله عضو هلوق) رهن هدب دم ذم ىلا اها ضق ىف جامص تالم عم

 ىنءععازملا نمىمذلا نمذ وب ىذلا لال مسا ةلعف نزوي هب زجئاورب رهظأ ناكلدي رك ةمان لح
 مامالا لوق ىلعاممذ هنوك ف هون قرهاظ (هل ليقامدع ىأ هلوق) ىوج همدنعىز<هنالءاضقلا

 0 سدل هنا ىلع لدي طو.سدملا ظفلو عجرب ناهل ناك ايش هل وق ن اريغن م نينس ماقأول ىتحرعام هسْانوأ ظ .

 ةّدلاهادتبا ىف فالخلاة دئافرهطتو رردإ|ى مزح طوساملا اعولؤقالاوهه-جولاو مهفلا ىفلاق طرعشل

 لوح ىف هب زحالو لوخدلا تقو نمىناثلا ىل-عو مّدَعَتْلاَتِقو نءلؤالا ىلعفا.مذ اوتمافا ريصت ىلا

 3 ةماقا اوفلك اومدق ناف مه هلامفدو برح اراد هئر و هلو انر ادى نمأتسملاَتامولو طرشلاب الا تكتملا

 باك ل_.قبالواعبج مفوةوه لبةوامهوق اذه لق لف ,ميملا لالا عفديف ةمزلا لهأ نمولو ةنسلا
 هرج هش لسملا ن هتلر و ملا نيبو هنن صاصقلا ىرف (ىذووهف هلوق) رهن هناك هنا تدولو مهك-ام

 ةمذلاو ريوذت ل لاكه سمع مرتو هنعىذالا فك تحب وأط هلّدقب هءاعةيدلا بحتو فالت الابورب زنحخو
 ا مف هلود) ىوج مذل ا بحوب هضقن نالو بارحلا رن ىلو نيلسملا د هاع هنالايمذ ىع# ادهافدهعلا ىه

 1 ادلوحخد نم ىذأ ا نك« الواه دهعض سالف مالسالا نع لح همز اد._ةعنال (مهلاعجرب نارك

 لاق“ (حاناماءانرادىرح لد نأب هلوق) اهةفترك فنصملا ماكر هاظوهاكهراحتوأ ةجاحن برا
 أرلاب>اص ل قنا ى ل. زلا ةعجارمب رمالا ىلوالا ناك انش لاقر مخل اورحدلا عجاريلفرو صق هبف ىوجلا





 .. رح

 /إ

 (نيعملا متث نم ىنانلا“ رحل 0

 أو رفاموق او رسأولا ذكو (حلامهكلمردغاذاهنالهاوق) رحابمف مهكءامتومشلب .رحلا لهأ اهأطب
 | مم اقر نوكلعالمهنال هءلعاو ردق اذا مهولتاقي و مهدو هعاوضقنب نا ملع بحو نينمأ:ملا ىلع مهب
 || اونعضد قوز ارسال اءاهوكام م هال لاومالا فالخ كلذ ما اونعذن لو ملظلاّىلع :ربرقت م-ممدبأ ىف مهريرقتف
 أديبقتلا نارهاظو رص نولسم مخالب راوخلا ىرارذذوخأملا ناكولاذكو مسملاومال ضرعتلا مدعم
 . [|قلطأ ثحةفماؤملا نم ىن.علا مالك اماعت انه نه (هلعب كلملاريغوأ هلوق) قاغتامولعرورملاب
 | مازتلالاامهنم دجوب لذا نمنمأت_.مريغامهنال صداتملاذكو (حارسالان ال هلوق) ديسقتلا لحم ف
 |لوق فري عضل لوق أو ىوج كلذكصصل:ملا نارهاظلاو ىاد زمهجورف جيدتس ناريسالل سدل نك-ل
 |ديسلا همهف[اكري_.اللالمهك.لمردغب هنامأ ضقتنا ىذلارحاتللمهجو رف عمت نال سدو ىهلن زل
 ريسالاكهريغورحاتلا نيد جورغلاةحابتسا مدعف قرفال هنا ىضتق ىلد زلا مالك قامسنا ىلع ىوجلا
 | ةحامتسا نود سفنلا لو لام اذخأ هازو هذ صصا:لاكحرسالا نأ, رهلا ىف حرصو صصاتملاوأ
 || ةيودلا هءلعسجو برحارادقائيش بصغاذاهنالجبارخالابدمق (حااثرش جرخأو اف هلوقإ) ملا جورفلا |
 ديقتلا ئش ناكواض أردورهنو ط.حلا نعرما دسافءارش ىرتش لا هسشأف مهما عدرلابالا ل هدتال ىهو 0ْ

 . || ايش يون أ واف فاصملالوق نمدافةس ام ىل_ع لكتاهن اكو ايش بصغازا هنال هلوق دعب جبارخالامدعب |
 ْ اذمعأ كحلاف قرذالذاىلوأ ناكل اسالت»ت اوأ ا.صغذو أ اناكو لامر مثل ذ أ, بصغلدأولاذكو

 | هنم ىرتشلملالو اهّوطو هل ل<ال ةبراح ناكول ىت- (اروانحماش حاكلم هلوق) ا دش حيرخأ فنصملالوق نمأأ
 تو.؛هنمعناملا نال هنمى رثشلل لو ةصاخ ىرتشملا ىلعاهثطو ةمرزح نافادساف ءارش ةارتشملا فالح

 لوالاك ىناثلا ىرتثملاو ردغلا لجال ةهاركل انهو هقح عطقن اى رغشملا عسب ودادرتسالاى عاملا قح
 اهجونأ هناهسفن قرض أ اذا ىنعب اهك.لمانر ادىلاارهقاهج نأ مث مهنمةأرعاابر حن ارادىف جب ةزتولو همف
 مهفلا ف لاقءاش ثدحه-تجوزب بهذي نا! ناداقّءال لب ضرغلا اذ لالاهرك اهجخأول ىتح اهعمدمل
 | نارهاظلاوررسالا ىأرهقلا,نوكحل امن نرحلا لهأ نالاعوط اه-رخأولاك اهكلعال ناش
 | (هيقدصتيفهلوق) ىقافتاادبقدلةلا ةروصيف اهبال قادصلاجج و زلا عفد نم ىجناولولا هركذام
 لوقأو ةرهوملا ىفاذكلو الل ب.طبالاكىناثلا ىرتشلل بياع الو هعبب مص هعابو قصت نافا وحو

 لاومالا ىف دّدعتت ةمرحل اةمناخلا ىفاملارو طك عاكلم هكام هنا ملعنأب ةمرحلاب ىرتثملالعاذا اعدششماذه
- : 



 4 (نيكح مالام ىلعإ)

 : ةراشا هيف كلللالب افالص قالاذا كلل مسن وكما ءالمتسالا َّنانمولءلعتو هنوكلع لهفد.ةملاريدملاامأو |

 0 اديفيال بسلا نارك ذاعف ملكا تو.ث مدع هجو (انتاكموهلوق) ىوجديقملا نوكل عموهنامل
 08-5 8 0 هلود) ىو قافرتسالاو رسالا,كلءال ثرالا.كلءالاملك نال الاول عت وسل ءالؤهو هل<عىتالا
 د 1م 35 ءاز موتمدع طقسأ عرمشلا نال (كلذ عج موماعك لغو هلوق) ىلب زامسمولو ةزقلاو (نقلانوكلع

 د“ متفق 35 | نم (ةيادلاهيدارلانالءلوق) ىنيعهيلع”الرتسالاقققل (هوكلمهلوق) ىنيعداقرامهلعجو مويانم

 هدي 8 مني سيلر ةسملا 05[ تاختأب نم ادور رقتريعتلادبدأر) .ىوجاز ماعلا تارا
 نرر كحر <4/عر كي | (حانق مولا أولو هلوق) انئعش مزاللا لعفل ىسايةردصموهفاددن هلصأو ىو ادن سايقلاو ىمابقب
 / 0 تانور (ججر نمردفل او ةياغلاو ىناكلا ىفاملفلاةكوهو ىوج ا .مذوا| سم ناك ءاوسو رهن ىذو المل ناك هاوس

 دعي. اهب يش هكر, || لتقو بعت باين مقأوانتكش قا غتالارهنوكسجاعميملا قب اذادترملاو رفاكلاامأ ل-لابهديبقت
 نوب 00 و هل مامقي كلذو هيهعافتناةرو رض لوملا قمة مدعلا نال( هنوكللعالاقو هلوق) ب رض با, ن هنو رثك الاو

 فريز 1 فتاوي” للي / , | اذاق ضرقلاقحىلولل نك ل ةعبدو عدوأ اذا تح ةحتدي وذ ىدآهنا سفن ىنالو تلازدقوهدي
 هو 9 د 1 1 ىاسفتانقلابدسقتلاو لي زكا الحم قس ملف هسفن ىلءهدب ترهظ نيرادلا ياش: هنعفوملادب تلاز

 هيب مل محرر (هيورس * ||| ةذلا لهاىملا قدأول نالم-ملا هلوقبد.قو رثكا هيف قابالا نال نقلا ص وكل ذك ةنقلا ىفكسحلاف
 0و 7 2 مز هنوكلعالفارهت نكملاذااما هود. ةوارهق هودحخأ اذااعث فالخلاو حاتفملا نعىوجاهافتاهنوك_لعال
 33 ل م نالوق بأ اذاىذلادبعلا ىو مهملا قيأف ديراولا ذك قافتا وكلم مالسالار اد نموذخأ ناواقاسفنا

 5 000 0 6 انالخا مه دنع هنوكل مهنا نمرم ام ىلعءانب (ءاشن انا هعمامو دبعل ذأ الاقو هلوق) حفلا ن هرحب

 0 4 0 هدن قأم لع ثرهظ هسفن ىلعهدب ترهظام دمعلا الانام لكلا ذحأي نا هلوق ىلع جذي ناك ليقدل

 تور م64: عنب (تة ير | ءالستسالارافكلا هكلعف هسفاني قرلا نال كلمالب دي هلراص هن هتباغ ناي ب. جأورفاكلاديووهلغ عنق
 هز م "نو 0 و تناكف قراوهو ىنانملا عم هسفن ىلعدمعلادب ترهظانلق ىليزلا لوق هعضونهدب ىفامر فكل كلل ؟ىأر بخ

 تاني مزز أ نم 00 ىأ هلوذ) ىهتنالاملا قح ىقةرهاظريغ هسفن ىح ىقةرهاظ اها: ءفه>و نو ده-و نمةرهااتلا

 47 رز يأن 0ع اقافتا ىدعسالوراد هلعخدأو لملادبعلارسأول جرح |نال نما سملاءارشب ذ مق (خلان هأ سم ىف رح ىرتسشا
 ا 1 0 داو ٠ قيقكلملا ىفانتال ب حارادنال (امهلانال- هلوق) رخل ملا داد رتسا قيحوهو هلع ىطتقملا ليج نم عذالل
 ١ . يهجر 3 اخ تهور يس |هناهلو برحارادىلالوخدلاب ىتن دقو عس.ءلايةلازالا قاقعت-|ناكو ناكام ىلء ادعو دب ىف

 00 0 بسب || اييلاداعاذاو مالسالارادىف مادام ضوعالب هلام بهذيالو هلذ تحت قسالكرفاك-لا كل« نع ةلازالا
 و 2 0 هناعادمو (هقىب رحدبعنماوا هلوق) ىتبع قع هكلم نع هجارخا نءىضاقلاز عو هتمعع تطقس

 مالي الي اي نزل - ةفن ىنأدنعانت نوكينا ىتش اذهه ل_ءأو نامأ اريغب مالسالار اد ىلا يونول هنال سرح اراد هنوكت

 3 3 را ارح دن ءأثيف نوكي هنافانهه ل_ههذع أف انهه لسة ناما ريغب ىف رح مخ اذاام يلعاس اق هدنعأ ةيتع

 0 يتتعأ لاقهنا سابعنبانءدرو ام (دبعلا قع ميلءانبلغ يأ هلوق) يدنجربلا رءىوجام-هدنع
 6 في انتيش حو ىضق ىقدعأ ىنعمو ى.عدجأ ءاو رنكرششملاد دبع نم هيلا جيرت نم ئاطلا مون مالسلا هلع

 . فهو"

 جر ماذا ىواسطلا حرش فو ب رحم ار ادى ىبرحو أ ىذوأ لم هبرتش ناىلا (هلاح ىلع د.ءوهف هلوق)
 موأ ىرتشملا لبق قب دان .ةرفاكوأ ملم نم عسمسلا ىلع ىلوملا هضرعاذاالا تنال مولع رهظتلوانبلا
 نه اانغار معي رخولذ قاف! برحلار ادىف هناسءايدسقتتلاو هكلم لاو زب ىضردقف هضرع الهزال لسقب
 طفح و هعبب مامال|نافانراد ىف لسأْف ةباسحممالومنذانج رخاذاام فالض كل ذك محلاق مالسالارادق
 اواضغابمايداعمىأ امتارمهلوقو رح همقةلخ اد هتئقر تراص نامان ل: دامل هال ىنرح ا ءالوم هن
 ةيلاليتريثطةف ةفينح ىنأ ل وق علا يلع هضرعوأ هعانفادلا ب رخملو فرحا دع مسااذا اهف هقتعنا
 يتةءاولام فالضرر ىكح قده هنال هلعدحالءالوالو روص -:ىف قاتعاالب دعب دنعلان ا لصاسحم او'

 ديعلاو مسأول ىتحق دعب الزح تنأءدباذ عامل لاقىأ هلخملو هدب قوهو ب رح اراد فاس رحادبع رح
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 |لافوهلوق) ووو يالي هذخأ هزي ق هكلامءادعاو واهي مهزارحا لبق هوذخأ افاتيشرحات ىرتشا اذا

 (نمدملا خذ نم ينال اهزحلا) 7

 كلالايدس طص: الر وظحملاو موصعم لام ىلع هدو رولر وافر افكلاهالمتسا نال (اهنوكلغال ىفاشلا

 هنودلعف موهعمريغ مهق- ىف ىو فار نمدطاذعربغ مهو ة.عرشلا ماكحالا نم ةمدعلا نان مقدسامانأو

 صاخمل كلمة ازاي هنم ذو اناررمض ةع-قلا دعب ذحتالا ىقنال (ةجقل ارد خأ هلوق) ررمضلا للقسف ةماع
 لطرو هقتعذ فن همس ىف عقو نم هقتعأف ا دمع ناكولو نيمناحلا نمرطتلا ل دّتعيلءاش نا عقلا دك

 لام ىلء*ال.ت سال ايرف اكسل كلملا تدنول لمق ن اق عسبملا ضن هل سدلو نول اي هذحخأ هعادناو الاملاح

 لهأ نممارتشا ىذلا نمواهمهس قعف وىذلاى :راغلا نممدقل كلا داد رعسالاةرالو تدنامل ١

 ناىرتالا هل كاملا مايق ىلع ديال سدقلا كل املا قد ادرتسالا حاقد ناب بحاو اضرنودد تريح لا

 لالا ف بهاولا كل مل اوز عم هب وهوملااضر نود هكلم مدق لاه داعال او همها ق عوجرلا بهاولل

 ىف لكاالاهرك ذهل كلل اتومن عم ىرت ا اضر نودي ةعفشلا قدك ىرتشملا نءرادلاذخأي عفشلا اذكو

 ادساف ء-.لاولو ضرعلا ةمقب ذأ ضرع: هارتشا ناودققني هارتشا اذااذه (حا نلابو هلوق ) ةبادحلا حرش
 ةيناخراتتلا اك« ذأ كلا لل ن كلر زنحتو ار مك ءارتشاولو ىن.عودعلا همهو ولاذكو هسفن ةعقن هذخأت

 هارتشادق وايلش ناكر ولفا.عق ناكاذاهلك اذه ارسلا فحرصهيو هسفن ةعقبهذدخأب هنأر مام ىضتقمو
 اردق هم لأب هارتشا ازاالاد_.ةءالوهو هلثعم ذأ, هذ_دخأول هنالهذخ أ. الا ةدوواردق لمعاوعع

 نكل ا, زاضوءالءادفراصف هكلم صاخقس» هنالابر نوكمالو دمفم هنالهذخ أ, نا هلذ هما درايوا

 اتاطم سدقلا كلاملاهذع أ, الافصو و اردق هلثعمذعأ دقو اءلثم ناك اذاهنالرظن مهعلارءارشلاه دس: ىف
 (مهنمرحات ءارتشاوأ هلوق ) رماد_باقوا | ويد عسيبلا ناكءاوس

 ١ رحاتمهنمودعلاهذحأ ام ىرتشاىأ

 معصم ريغ مقل ادعب ه.ح اص هدجو ىذلائذلا ىأ ىنرعلا لوق نارهظف ىأب نمالءالارادلا هحرخأو

 00 اهاهاماقأ اواو هخدملا كلالامقب ناالا هنيع ىرت لا لوقهرادقمىف لوقلاو ىوج

 .فذلل ةنيملاف ة-شيبلااماقأ ناو لاق ثيح هفلاخيام ةعفشلا نم ىلي زا فو رحتو رهف سول ىالاقالحخ
 اذااك هدايزلا تشان ال ىرتشملاهننب هندملا فاشن اود#و فسو وأ لاقو فس ألو اذهو

 كلاما عمودعلا نم ىرت-كملاو|نغلارادقم ىف لكوملا عمءارمشلاءل يك ولاوا عاسملاو ىرتشملا فلتخإ
 هدانزلاتاسث ال ىلوأو د_ءلا نهىرتشملاو ليكولاو عئاملا ةثدمف ةشيلااماقأو َر وسأمادرعلانعىفمدقلا

 ءادفلاو لدبي سيلوءادق ىطعب امال ن ملا نمش هنع طحال ىنءد (هنبع ئقفناوهلوق) ىبتنا

 تناكولامزبب قرفالو رهن شرالاكر قعلاو ىرت-ثاااهأة فول اذكو ىوج فاصوالا نمو لباقنال
 اهضعد ىنو قاولاو مسلا بلاغ ىفاذك (اهشراذخأو هلوق ) ىلي زال مأ ف التالاب ةدوصقم فاصوألا
 عج رملاا نأ ىلعءانباعامس ةتؤمنيعلانوكريهذلا ثننأت هدو و مح نيهجولا لاكو ريهظلاريك تب

 (شرالاهصح هذع طقس ىلوملا را د دزعو هلوق) هنيعءوةفملاوهريضلا عجرم لعج ربك ذَملا هوو

 ٍفالخي فلالابالا جرب نيفلأ, ءادفف فلأب هي دفين االجر ريسالارمأ (عرف) نعو ىوملا ط_ىذلا
 ىجاولولا نع ىو «سفنلايرتشم نوكم وش عج ربال ثم نيفلأي ىرتشا اذا فلالا ل. كسحولا

 ة.ها باك نمردلا ف حرصدهنو عوجزا طرب ل ناو رمال ادرج ريسال | ىلع عوجرلا هل ن اءاضتةمو

 ق>ناكف هكللم ىلع درو رسالا نالماضر ريغ (خلا فاثلا ىرتشملا نم لالا ىرت ثملاذخأ هلوق)

 ناكولو ىناثلا نممذحخأ نا يدقق سد هنا همألاك لدو ! مهب هيل عماق نال (نمنعلاهإ ارق) رهن هلذخالا
 هذخأ مدقلل نك 1 ىفاملا نمهارتشاولو هكلم ىلءدروامرسالا ناله !نعىبا ارضاحواامشاغلو الا

 هلوذ) ره ديدج كلم 4 تنئاسغاءارشلابو مدقلا لوالا كل مدوع نى هلت ءامناذخالا ق> نال

 قاطااربدملا قر هاظ (انريدمو هلوق) ئوج كةالالكو سل ,هنال انتم ىف نمرح هل هو (انرحاوكاعملو

 ماد ْ



 'عرمخي

 لعافالر دصملاهفاضا نموه لد لوداو ةيانبلا قىنعلعافال ردصملا ةفاضا ىل بق نه ةفاضالاو

 أ ال امو لاملاب عافتنالاءالاح لحما ىل-ءرادتقالا نعةراعءالمتسالاو ر هظاانهام لباضعب مهضد#
 ىنرحنانانممهضعنهلاقامىلاربشب (مورلا كرتلاىسهلوق ) ىوج ىفاسثلا نمزلا ىلا راخدالاب
 كلذ ىأر ازا هكلعامناهناىلاتهذمهضعب والوأ كلذ هدقتعم نمناك ءاوساقلطمروقلاب ىف را كلع

 نعىوجالصأ هكاعالرداوذلا فد ن عوهاواستف ىف ىضفلا كذا ذكهود-عراشا هيلاو هدقتعاوأأ|
 لبق لاوةأ ةثالث همفءايلاوأءاتلابهدحاو نيب وهندب قرفبامناملعاىكرتعج (كرتلاهلوق) ةيريهظلا

 مسا هنا باوصلا لق امىلا ةجاحالف كل ذكن اك اذاو ىمج سن> مس هناراةخناو عج مسا هنا لمقو عج هنا
 ليلو ىوجريكتتلارهاطلا (نيدلملا نمهلوق) أطخد_ب الرام فالح ىلعىذملا نال ىج سنج
 هبلعهيناكمورلاوكرنلا ىلعرماق ريغ محلا نالانهاكدوهعم مث نك« ملاذا سنجلا ىلع ا لح باوصلا

 للا عضوذا حابمل ام ىلع ءالتسالادوجول (اه وكلمه اوق) انش قافتاامهبدينقتلاو هلوقب حراشلا
 مهتنثي كلم ان افنصملا مالك مرهاظل اور هنم_نمءارشا | ليث برح اراد ىف لكلا ناكاذا اسعف
 نودةصاخانلام ىلعمهتلغل دق مهراديزارحالااهصنو ةيلالينرمشزارحالا لبق ضع ىلع مهضعب هاليتسانأ]
 مهرادب زازحالاب:ديقم انلاوما ىلع مهثاليتسا هلّسمديادهلا فرك ذهنال مهضعب لاوما نم هيلعاولوتساام
 زارحالادحواذاام ىلع لم فنصملا مالككه يادحلا فامو ىف ساكرهاظ .رطن همقو ها هنعاهوبغ قلاماو

 نيب وانني ناكولو مهر دخن ملانال ةعداوم مهنمذوأملا نيبو!:ندب ناكولو (كلذ نمد اماثكلمو هلود)

 نعربن زارحالا مدل كلم اد قفل اثوش نياغلا نمى رتشال انرادىاولتتق اف هعداوم نيتفثاطلا نم لك

 ىلالينرشلا همف ل انالخ ضعن ىلع موضعي ءالمتساي مه كل | تو.شلزارحألا طرتشم هنأ قره اظوقو طش
 زود هنا مامالا نعب رحل اراد سم نمددإو ىف رحل حاباذا ىتفملاةينمنع هيفو قرسايك ةياد لا نم

 زوال دلولا عامف هدلو عمن امأب انراد لس دولو ىبرحم ا مصاخناذاربدم هنا فسوب ىنأ نعودرلا ىلءريحتالو
 ىح اواولا نعىو<ج نامالا ضققن هعمب هزاحا قو نام الاءانراد ل ددلولا نال ىسرتنا اهلك تاءاورلاف

 ةرا.علا باو سّدرلا ىلءرمحالو زو عال هنا مامالا نعهلوق نم ىتفملا ينم ىلاايزعممهضعن ةرامعق عقوامو

 درلا ىلع ل ىلا ىأربجالو هلوق هيلع ليلدلاو ىوجتادب_تلاواذتمش طخض وهاك ةيقانلاال فدحت زو

 لاومالان مهلوق) ليلعتلا نم ىحناولولا نع ءانمّدق اماضرأ هيلع ل ديو ه لعرب الزئاحريغ ناكولذا
 ركبالو ضراقالدح ىلعاموملا عمجار ةراشالا سافءافتك |همالك ىنف ةسدملا سفنالاو ىأ (ةذوخألملا
 هلوأتلدحاولا ىلا هيراشم اعامرملاراشأ ركسلاو ضراغلا نيب ىأ كلذ نيب ناو ءهلوقو ىوج كلذ نيب ناوع

 |منالاضر اف تدعم ةنسمىأ ضرافال كرادملا فاق ركملاو ضراغلا نعةرامعةراشالا مسافر وكذملا
 هرلعفطع ة.تفركمالو هلوقو ةرقدلل ةغص هنال ض راف عسف:راواهرخت غلب واوتعطق ىأ اهنس تضرف
 دارأ هنالادع اصف نيشش ىضتق:نيب ناعم كن ذنعب لة لوركسلاو ضراغلا نيب كا ذ نيب فصن ناوع
 او.طاختمل مهو ةدعرشلا ماكحالا نم ةمدعلا نالاهوكلم (مهرادياهوزرحأو هلوق) هاروك د ملا اذه نمب
 ليدسالفاولسأول مهنا فنصملا دافأو قاعاسلا نبا نعرجن هنوكل :ذ مو صعمريغالام مهقح ىف قف اهب
 رهظول ىتحاهوكل عمل ب رحلارادب زارحالا لبق هنالزارحالابدلّدسملا دبقو ىواطل | نعرحت|ملعا م ايرال

 ذكوىد نجلا نءىوجئثالباهكلا ل نوكتا مناف لاومالااو درتسافزارحالا لق مه. نولسملا
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 (نيعملا عنف نمىفاثلا» را عام

 ١ نيس ومدلاحا أ.ه هنال هل دق دقسا هلت ىصلا لت اقول لت اقم يدق: اغاو لاقل لع ضرر

 | ةحماصمرتنب نالميملا ب رخو دهعلا ضن ىذلا ىذلاو مهركسع ىفرحاتلاو مه:مربجالاو ضد رملا لتقد
 ركسحأل مامالا لاق اذاريمكل ااريشسلا تركو ذوحخا لا لكسب لفن نا تش 0 واتاقم مهذالاتقلل
 | لصحامعاو ضر رقلا ل. فلا نهدوصق لا نالز وصال س ا دعب لشن اوس *ءكادع 0 مجيصأ |م

 اذاو ىليز زو الذ سا لاطناو ل>ارلا ىلع سرافلا ل.ضغت لاطد|همفوئش ضعنلا ص.صتا ث كلذ

 مامالاو دس 3 ناو ةعْمْع هر .!سفازحاع ناك ن او امهمواقن اه رلس فاكر شا ىنرح لتوقف نال>ر كل

 هدحو تطال 0 16 راسن دحلاول ناطملا نا كولو هيلس ناةمس المود_-و هلوع

 اا د_-|و او بلس هلناعم امهلتقازاالاة اخ لؤالا باس لذ نماجر بطانخملا ى لدم 2و ادحاو تاماخول و

 ١ تامناواوع> امر جلا طفلا 25 لك ىلع ظغالا اذهعقب , و ماماللال لتاقلل هندمعت ىف رابخناو

 هنوهلمق هيدا 'امسقن لو ةيومرج انو اةروذ ىلع لوتقملا تاماذا متر قاما اهعنتملام لزهوأىلاولا

 نراقلا فلتعان او هسف نيالا كإمدك أتزارحالاب هنالد.مسقلا دع تامناال لئاقلل تاسلاف
 هنأ: نا بلسلاووخآ هل دقو دحاو هنت اولو نورك .مهالماوق لوقلافاه دعو اهل .ةيوم ف نوءاشلاو

 نولسملا «لعرهظ مث هوبا لوهوحولو لتاقلاذخأرال ةهنغلا ىف هبلس قو من نوكرشملا هءلولو

 ىايزاثش ٠ اركاب :ملاذاو لت اغلا كلم عاق ءاه با املا نوكك *مهنا قرغلاو لتاةاووف هوملسف

 ازاحملتقلان م هيرقلال تو ىف ع ليقو لوالاز اتم ن مدنا ارش (هماال و اع دل ةمعدلا هود ١

 الأ نافقطن !!لاحال لعفلابس 1 لاس كال افا و حن نءاغلا مام-اطوق مك لال اقلوقاو

 اذه نمو لاقد_ او مز ف ةعمامهف هندرنأتئالو برشلا ىلع مدقتتال بورضملاو تراضلا هق.قح

 ىرعمت هيأ ن نمدو رك ذامناو ةقيقحال و نا هبل_س لقال لق نم ممالسلاو ةالصلا هءلعهلوق نارهظ

 رك 0 لا ناب يقنتلا حرش ف ىفار ملا حرمصو ىبهتناهمف ىت.قتال لّدقلا هتفراش هرا.ةءامال تق
 يك كمن قلعتم ناكاذااما هباموكح ناك اذا ىضاملا ىف همفافلتةع لا. قتسالا ىفاز اهم لاح ىف ةقمق
 ىوجزامالف ذئةمسو اعاجا ىضاملاوأ لامقتسالاوأ احنا ىن :ءع ناك أوس ىن<ب : اقلطم هققدوهف 0

 سلا دعل : هلوك) كور ياا دانا ىلع لوالد ادا هزيل :هلوق)

 اذه (نارالادعب هلوق) رهغملوأ انوذ لكلاب هيرسسلا ىلفذي نادل نالزاح لكسلا عحرب لغنول ذادمقب سدل

 ةيلالبثرثمهر ادب ماتو لاح محاكف ان :راداول “د نر لهأ ن ملص اع ليغنتلااماهدبراصو همغاوف
 لاقءالدن 0 لح ادا افلا ند ران ااخلو ءالىأ هلوق)
 نالءارقفلان ممهاراشعابةاز از لالا عفدلا لون انالزركالاض أ وهوة العلا فانصالا قح لاطن| همف

 000 ءىوج ىللوأ ل :اعملاربةغلل هقرمدق لت اقمري_غريقفل هفرصزاحاذاو نيعمريغريقف قدقسملا

 س1 نال ىنغلا قهعضب نامامالل تش ال هرم ذلا لاق و رَعفلا طارتشا ق حج رصوهو

 ا وكل هلا لاقمو“ ”لاطب اع انغالل هلعخ ني>ات |

 قرها ظ وهل ,عونملوقأو ةمر 2 مدعةرع ذا قامر-هاظناف ىتالز وحال ىلب الوق :تبعلا

 مالسلا هيلع هلوقا( فنيل نا لكل باسااو هلوق) رهتزوكالربغلا ق-لاطبا نال ىلي زا لاق كة مرحلا
 نوكشف علا ةوقب دحنأ هنالو لم هأما سفن هباثب أطامالا كإ نق بلس ن نمثل سدل ةلس بأ نيسدم 4

 ىلاعت هلوقانلو هملس هلذالمتق لق ف نم مالسلا هلع هلوقل(لت ”امتال 3 |!يعفاش !الاقوهلوذ) رهن ةءنغ

 ليف لمفنتلا لقد اورامو شدجلا و ةدذوخ أه هنالة نع وهو هدح شب دان ل ممهعام نااولعاوأ

 ماما سن هيتباطامالا كل .:ق بلس نمكل رسل مالسلا هبل هلود نم انولَئام نيب وهنيباقيفوت هيلعأ
 (هةريمقح ىف هإوق) كلذ طارش همق سدل هد ل ةساىذلا ثد دحلان اهم ف (ال قم هإة دقو هلوق) ىلبز

 هعج < هناكم مالا نالف بقتحا لق هنمو هلا ىأ ىنعع هيقحسأو 4 2 و او بئاقحما ةدحاو ةيرقحلا

 حادص



 م مامالان ءنالاوجو سنا خال كيا مروا
0 0 1 

 !مامالاذخأب تاي مامالا ن ذاب لوخدلا ن اكولو اقتلاطم ةءذللا مدعد عسا ذخأ مدع نم هلب امه
 سال ا هنال (الال او هلو5) ىنع س مف ةهمذ نفارهق نر اراد نمذوأمهنال(اوذخأ امس

 الهش وم خردل ' مزعلا نذالار هن الرو مشملا ل معا ذكي سداو نذالايناكو لام لع هقالطاو ىنمع هترسو |
 مدع د. ثيح هياذعلا نع ق.سامملا ىرتالا اضن كلذك( سدلو ناسا ركض مكشلا أ ناكولام !
 قدس ةر ( لفن ن اهلوق) نيبسلل ركسعرفكلا ضرأب نكيئاناخ +ةودحو ل حر لمح د ازا عق س 4|

 نعىوجلاغ :اهعجو ةيفغلا نقب لفنلاو ناد ميه9 ن [ةغادب دشتلاب الفك هل فاو فرفذخ !انالغت ١
 فنصملا لوق ن قف سام ادي مالسالار اديزارحالا الق نوكنا ليفنتلا اناوح ارا لعاو ب 1 |
 لسق لات ةلادع ل.فذتلا نا ىدنجرللا نع قرد عسلا لة |دكو طقف نسم نه زارحال ادعي لغو أ أ
 هنقدك أن نيخاغلا تخل مالهالاو | ةعضلاو ا ادع لفتسال هما 11 هلوق نما ذحخ ازثاح زارحالا |

 لل 5نأك ثءحو دعب وأ لاتقل ال ,ة نوك«نانمب لف قل! انزاوحوف قرقالف اذه ىلعو ىرش 'ازارحالاب|

 نام ةلاةلاحناك اذاا علف ةتلاراوج ربو اورردلاو ىرودقلادسقت نم م.هوتنأمل فالح زارحالا

 رارت>اوه لد ءزاوح ق فالال هنأ ىوملا همقعتو ةلئاقملا لق هزاوحرأ مو لاقفربنلا ف فوت اًذهو

 حراشلا مالك أ .سلوقأو ةمنغلاةاز زغلاةباصاعأ ى مناةيرمهانلا فاك ةراصالا دعب ىل ةئَتْلا نع
 ل دب جاراوهاذهو زصرل عزو عقلادب لفت و قوهو تي هاو ىرودتلا ةقف 0

 هفعض رعشم لق ةملكب هرمعتف ىسرتن اهكلع رح ار اد ىفاوما دام ل ةو لاق ثدح جارسلا نعروتلا فام
 دافتس امةياغذااض, أ دباد ذا نعقمسامالو تفنسملا وكت ةانيالحراشلا هم هيلع ىشمام نا رهظنا

 ىذا ربل اهمهفاملاقالخت هل.ةزاوملا ىذتقءالا ذ_هوزارحالا دع ليفت اوج مدع امهمالك نم

 ا ةرفاك نود دم لمفنما :|نا وءاو رتارحالا ل. 1ك نأ او ىتعا (زعمةعز او خفلادعب لفنوأر هلو5)

 لجتس ل.ىلو أ هك رتاملأدراطم سدل هنالس أد الن ىرودقلا اريمعت همقانيالو لاتقل لع ضر رتل نم
 !هلوذ لدياولحراشنلا نال 5 : هنمو ردن ايعتسالاب طوسملا قر يعادل فنصملاهلاقاضا تود 1

 هنرومأم لاتقل ا ىلع ضرر !١تاق ناقىلوأ ناكل بدن وأ نجس ١ هوة لفتت نأ ماماللزودوىأ

 ضي رَثلا قاط :بجاولا تاقابجاو نوكمف لالا ىلع نينموملا ض رح ىنلا|مأان ىلاعت هلوؤ صنب
 مك مثر م دوصقللا ىلا ىدا هنوكسأ بودن م ليفنتلا صوص هنوكو ةنسحلا ةطعوملاكل ف 2 :ةلاريخولو
 ل 3 كللملا تح: د1 واكد س مداسالاو اديزارحالا,تدشيف كلااامأو نقالاقح عطق لغنتلا|

 1 لصزاهأ اريتساو ةيراح لفنملا باصأ اذااسعق فال ةدئاقرهافتو بر اراد وةمنغلا مسقولزارحالا
 صصاتملاز ا دا نعىوج ل هع دنعو امهدنع نرحن اراد اهتم واهؤطوهل

 لغنولف طرعش سدل مامالاةلاقملتاةل|عاعسو ر جن اهّوطو هل لحال اهأ ًاريتسار برقر ادق ةي راحل أول
 بلسلا نكبر خنارادب تامول هل لغنملا نا لعاورب ونت ىلفالا مولف اسمنودر رسعلا ععسو عيرااةيرسلا
 هدنع كلما توم ]د لوةوهاغتا نرحل اراد ىف هتوع باس !اثرانا ارهاظألاو ةمناخ هد +3 سج الو هن وأ

 1 ءهئرانلوةلا لك ثدفالاو ءاريتسالا دعب برخلاراديف ةيراساءطو ىل- هلاق ادهلو ليفنتلا سغنب

 دعبالر هسفنب لتقول مامالا نال ءأو (هملس هلق التل لق نم هلوق) انش ىانلاو لوالامامالال وق

 لل دي الع امكدملا ناس. علاه وهب ,ريهظ قس ناسك » الا قو قدس اال س امقلا ىف كلذ لاقام

 ل نا نموها مناوءاضقلا تانزم سدل هنا ناس هسالاه_- وو ىوج همالك موعىف

 هنال هلس ىلفانأ هن و نميلاقاذام فال, بالف اتروأ اموت لا دقت نم لك هم و لدي اذهو

 قاقفسال طرتد» و هسفنزم ههنال هملس هلفالمث# ل نملاقاذاامفالذ و ام,تمراص هسفن صعخخأ

 | | لفت رنا مر اهلادع بلس )| ىيسال يد لتقلا حامد نو نا لقب تلسلا

 ا
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 تلالدلا نال (موه..لا لعدازيذ ثنية هلوق) داهلا لعق شدا نوواسدال منال موس محرلاب غلام ال

 نعىو#< غاباماغلاب ىل طع .ةدرحالاةل زنعةلالدأ ذخر امنال ةيوستلا مزاد 0

 هعل 000 0 00 5 اامأو ا 0

 4 .لالملرع ا ازوعال 0 صلك ىلا فرصلا ناجحالال

 نيغاسغلا ف سأل مامال اع.ضوولو ىتفملاةبنم نع ل ملا ىانلرظ م-هرغ ىلا فرصا 0-000

 اووذو ةملال نمش نييثنالا طع لشمركذلل مهني مسقمل (ىبرق )|ىوذمدقوهلوق 9 كاذدهل ه لام_متحاح

 ةالصلاهماع ابرق أ دارملاوم/ افك نوط ىنرقلا ىوذناعئادملان علقو د ىوج هدارق لا سيور

 روف او مهدحو شاهوئبدار ااناىإ ا 0 1 ناىلا مدعي تهذ مالسلاو

 مال_سلا هم ءاعهنال باطما ىب و مشاه ىنبلةرصنل ابرق ناكو: ةنارغ ةلابرق) ال ومد ||ترقدار اانا ىلع

 الفولو سعد .عو بلطملا نا عماش لقول ىبو سه دبع ىب طعبملو ريمخت مانع سند مهاطعأ

 ةيرقرادزالو هنو رصتي هب .اهاجلا ىناوناكب لطملا بو ما مى نأب ناع كلذ نعل سالك مثاهةوخااوناك

 ًادروو ىلب ز ه.الووخأ بلط ماو همأو هيبال م اهاوخأالفونو سعثد.عنا لع ءاوىدن 10 ىوع

 لضفركتن الانا الاقذ 00 نرجو سغةد.ع ىءنموهز نامعهءاج مالسلا هلع هنا
 كلاناهءاوس كنلاةرارقلا ف تلطااوذب و نوف نكجلو م-مف هللا كعضو ىذلا ناك مئاهى
 ماترن ى ارب 0 : مالسالاو ةملهاج اا ف هعءاصأ نب ك.شواذكم ىماولازبلمهناىاقذانتمرحأو مهتيطعأ
 اس رةدهعق سهثدعو لفووت لدخدو مالسل |همأ ءهأتو شرق تدارأ نيحهس عمأ اوماق 1

 مهام :غاك مه لكالف ةقدصلا لدبق ن - م هيل )م رخمريقفلا موس طقس ى ىوادل طل (لاقو هلو :5) ىت جاز

 ىماتم ا ا ءوىسدقلاىوا ل |ىفوروظأ لوالاو اد الآ
 ءامنعالاع ءأب رةالاىلا فصلا ىلع دو: :هلانا ىذتخا هر خلاف : لاق أن هيو لسسلا» !اءانب اون كانو

 3 لل موفر فلا طارتشان ل ل ةو رهغلاق لاق طفداف

 ديسلارظن نكلم_منمريقفلا مس طوقس ىواعطلا لوق نءزارتح |هناهل كو ردلا ىفورق هو ا
 ملام دق ةةح ةدئاقال- 5 لق نآق م ا.نغال ق>الو هلوق) رم )' بحاص مالك قىوجلا

 ةيذغل| نم قوس المتيلا نام هوت عفد هندنافنأب بنجأ ملا ادا كساور قفل لاب هقاقدكسا ناك ثمح

 مالسلا هيلع ىنلامهسوهلوق )رحبلا ن ءةيلال نرشاوةهسالةريغص متيلاودا ع2اراهقاقسانالاتسش

 لولو ردا ر اوفو ذل ع قاعد 71[ ه موال لودر وهو د قاع تمل ( هنوع طقس
 هيفطصا ' مالسلا هلع ناك اموهو:ددث م لاءاملاوءافلارم .كوداصلا عمد (ىصل اك هلوث) ريغ هدعل

 نع طمحما ف (اعج لة دناوهلوة) ىئصلانم هم فص تناكو رب ةعمقل لق ةعدغلانم هسفنلا

 نءانكش لقنودرإ ا نع ىوج رشد ةعزمامل ىتلاو ةعم ام ةءزمالىج ىتاد كاردخم ضيوفا

 0 اة هنا همر لاو ات

 0 كلا ضرأ ىفركسعالو مف هدحو لج راالحد
 اوغلب اداه ةعس اوريصت

 اوءانل اة هدا ردت دكا تباسلا

 ظ
 حاد !|ىف لاقنونلاو يملا خفب ةوق ىأ (ةعنموذ هلوق) هاير ويفك

 ىدذحربلارك ذو نكس سن كو

 ةعئملادإ رمال -.ةوءادعالا نمدصق نمنوءنعن.ذلاراصن ال او ناوعالا اهبدار ماو 0 ةعنلانا

 ساق ن دال نكوادنا همزلك مهقاو (مامالاز منذاالب هلوق) ىو هنو نكست اذه ىل_«فدوقلا

 مهفعلو م امالانذانمهشعب ناكل ةساخرا ملا قوال ةئال هولو سج ةسعبرأ ل دىتفملا ةما مف قو لوالاب
 وهام ىلع نس يا لا 0 طةعنمالو هنذاالإ



 ع ( نيدكسح هالنم ىلع)
 زخآ مهساببح اصل نوكمف (قاتعلاك | ختم - - - هيببسس

 هفالعنو خلان مئرتلانوذربلاو | ب دافرقللاو نيم ذكو (قاتعلاكهلوق) سوماق باوجا نءامعأو كغو رهق نذربو هبحاص
 عجاهمئاركل خلا قاب ارا ملا متي فيلر وار تارا عوار محا رعهمأو نيذاريلا نمووبأ نوكجامأ

 ل-جال ملوسبال ىأ (ةلحارلال) | مو-:الىأ هلوق) ةيانبلانعىوج ةمأ هماىذلا سانلانمنيدبماةرهجلا فو ىلحلانباحرمش فاذك قرع سرفوهو اط.روامايو قدح || نست فرقم سو ءاقلا ىلام هقفاويوهارا مسك. دهاولا حرش ف نكسل ىرعهارلا عفو فاقلا نوكسو
 ايدل نزكو (لغبلا) لمت لج رلا زن الا نم لا لاف مث ىئناوأ ناكا اذ الا نمبكرماةلحارلا جايصملا ف لاق ( لجلالجال
 لحاراو مر انك رسل تلح راك ةيغسولا نمل ةنلوأ :دحولل ةل>ارلا ىفءاتلاو ةنكتل جات لحل انةلحارلا حراشل اري ست هاركذلاب صتخأ
 ردا زراعى 56 هل-ارلا نوكتال ىأ مالكلا ريدقت ناكن افرح ابو عفرلانأر قب نال م < هل ارلاال هلوةو ىوج ةيعسالا ىلا

 ق.ضاالج ار لنتاتواسر اف لمخدول رس | توك جحماشلاهركذاك هل ارنا ل جال مدهسال ىأ هرب دقن ناك اواعوفرم ناكرهخلاىفمرك ذاك قاتعلاك |
 اقاغتا سراغلا موس قت ناكمملا نآل (لجاراك ابحاص نو كح و هلوق)ةل-ارلاال هلوق نمنت امس ضءد ىف عقوام ىلءاذهوارو ردع
 هبهووأ هسرف عامنا راف خدولاماو | لاحت اواهب فوخا مهقحلن مهنال لاتق اهل زواج تريةءاو(ةزواحن دنع هلوق ) رهام م عقبال باهرالا

 نعنس#اةياور ىف هذهرواورحآوأ عنصب هيلع لاتقلا مدعناال(لج ار مهس قت ةياو رلاره ا ظىنو هلوق) ر مريت ءدالف ماودلا لاحأ هدعب

 قو سراف موس قمت ةسفت> ىلإ هردأولاق لا نعردلا فام هفلاخ (مصالا فناسرفلا مهسطقس مل غارفلاد عب هعاولر هلوق) هنم

 واول حا ارمومس قدس ير اور هاط لا يش نكاح رغلا فل خاف حلا: رادقلاهدصق نارهاظ هع هَ اللمع !اوهطوق لان ا نمفنصملا

 ناسرفلا مس طقس مغارفلادعب هعاب | نت رادع هعابزلو فد طوةسلا مدع ىلع قافتالا ىذتةءامهيادذلا ئفطوقسلا مدع لوقلاداةعا

 ا لالا لاح ىف هعان راو عصالا ف | ىف ةسهقلا نعردلا فو ياض بلاد :علاتةلالاج قهعاناذا ذك نع غلا موت طقس مللاتقلا

 ىفاشلادنعو مصالا فن اسرفلا مس ىناّسسوقلا لوق هقفاوب (حلالاتنق١لاح ىهءارولرهلوة) اضرأ طوقسلام دع ىلع قاسف:الا كب رمصتلا
 الكر ح ترام ل ار ىرازئالا يزعم رانبلا عىوجادسلا هلقتام فلا نصور دلا ىفكصصالا ىلع لجارف لاتقل تقو ىف هعارول ظ
 :قهساا سراب لئاقواسرف ىرتشافالحار | قر طلا.دعبف غارفلا لبق هع.د اموقسلا مدعو دنع ممالا ناك اذا ىبتن اط وسلا مدعى دنع ممالا 0

 متلجارلا مهساندنعو سرافلا موس || اسراف هنم لاّةلادوجول سراغلا مهس قدك هنأ ةةشحىنأنعو (لحارلامهساندنعوهلوق) ىلوالا|
 ىلع عساولا بالا سردملا ملا لاق هاصأو فورعم ردلاو حاملا ىف (منا ل_يلختا لاف مث هلوق) ىابز ىربد تلا نم ىوقأوهو ةقيقح

 لخادم نم لدخ دم لك ىلعو ةكسبلا نفد ىأ ىلش نأ ن يتب وهوها موراادالب نمودعلا ضرأ لخ داذابردأ موق هنمودالئلا ىف قدضللا

 برغملا ف اذك [مبورد نم بردمو را حز ربلاوهانهه بردلانمدارملا نك-اهلوق) ىح# ادا ذلارسكب قيضملاوانخيشورك ذاذك < ارااولادلا
 ربلاوهانههىردلا نمدارملا نك | ةكلا ب امل لايف باملاو لمخدملا نممعالاوهامبردلاءدارملاناحراشلامالك ىضتقم (حلازاحا|
 مال بالارادىانرادلا نم راما حام_عملاى | دكت الا ىنعمىف لمست برعلاو هلا ىطقدامل ب املاك هنال برر دقيضلا لح دللو نردأ

 ل (ةأرماز هلوق) ىوج كل ذكدإولا مأ دوو بتاكملاك ضءءملانارهاظو (ا.ةاكموأاريدموأ هلوق
 تردلا ترواحول تح ترحلارادو : '
 ل-هازو احولو برجل اراد ىف تلعخد | هلوق) ةضعدملاذكو ىو دلو مأوأ ةتاكموأ ةريدموأ ةمأوأ ةرح نوكت نا نيب قرفال هنا هقالظار هال

| 
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 *ة-لس

 مالسالار ادى اولخدرردلا نرحل اب زارت_- ا ىذرملا ىلع مامقلاو ج رجلا ةار ادع دسقتاا| سداف نتاسقتوأ (منا جرملاىو ادت تناكاذا

 ناك ءاوساقلطم لت اقاذا( كولمللو) | ةصاوإولا ناكتونناو (ىصلاوهلوق) رح مهعاتتم طفحتوأ نيغاغلا م دخت تناكاذا اذكو اننعش
 أ سدل هنارهاطلاو بتكلا نمئثىفهدجأ دنقلا اذه (مامالا نذاملتاقاذاهلوق) رت اوال
 (ىمذلاو هلوق) هرقأو ىلش |تاهشلا حرش نعهردسقتلا ىو اددسلا لآن لوقأو ل.ءةاذكز ارتحالا
 ارذناانيالافالخ دجأو ئفاشلا لاقه.و ةحاحمادنعلاتتقلا فرفاكلا.ةناعتسالاز اود حي رص" هبف
 | حاضرلاو برضو عنك مضر و ىوج مّدةملا فرطلاهريمخونؤم أدتبم ( خضرا هلوق) ةيانبلانع ىوج
 | ىربامبس#«لبلقلاءاطءلاىأ هلو5) سوماقاهراكماطعأ اثيٌثديز عارو ىونلا هيرسكب رخ
 1 نيذ و ىحرحلا نيواد_.ىفءاسفلابو زي ناكمالسلاو دالصلا هيلع هنا سابعنبا نع ىو رامل (مامالا

 ا نة برض ملف موسلااماو موقلائانغن ماين ناالامهسدمع لاودأرلل نكح ماضي أ لاقو ههمغلانمإ
 | نم يح وهلوقو نيطعي ىأ ةمسجملا لاذلا فو ةلءهلاءاحلا نوكسو املا مذ نيذحي هلوقو اب أ

 ىأ (مومسلا ال هلوق) هبانبلا نعىوج سلا نمكلام لاقوةياو رؤدجأو ييفاشا|لوقوهةعنغلا|

 اذا (ةأرملاو) ا:اكموااريدمواانق
 ىلع موقتو جرولاىوادت تناك

 نذالتاهاذا (ىحلاو) ضرما

 'ىلع لدوالتاقاذا(ىذلاو) مامالا

 ليلقلاءاطعلا ىأ( مك رلا) قءرطلا

 آلا (م.دلاإل) مامالا ىربامسسح
 يعفنم همفو ىف رطلا ىلعىذلداذا

 ش نسل ةمظع

! 

 ل ٠



 (نيعلا نت نمثل ع
 هدب نال(ةفضح ىأ دنعادف نك وكن ىف رح ع دوأاذا هنالل وق) قافتالا باث ن رو كسال همالساد عن

 رهن هاهنا هسنعو مامالا نعّياو رارهاظاذهو ىلي زامل ضرعتلا:لز اح تح ةدعحمالو ةمرتسك تسل
 ىقءاملا عم بارتلاكه سفن فصوت ال ل_صالا فصوب لمجن اءافهريغ ماعم ماقام نادربرهالمأ اوهام ىلعو

 دي مايق نأب بيجأو ملسملا دمكء دي نوكت نابجاولا ناكرلسملا عدوملا مات ءاسعاق ىرحن ناك ال متل
 اهعن« قيقح ارايتعاف بجوأ نا ىك-حن ارادتعاو ىكح اهملءكلاملادب مايقو ى.قح ةعبدولا ىلع عدوملا

 ملعأ هللا وةيانعل لان تدئتالف ةقباث نكت ةمدعلاو
 ةرثكل لصغر اهد رذأو اهتم نام ف ع سن ةهنغلا ناب نم غرفامل ع(ةعسقلاةيقيك( قلصف)#
 نددعل ادحأ قيرغت ىهباسح ا !ضعب لاقو يمل اوهاذهو رهنانبعم عئاشا| برصنلا لعج ىهو اهمعش
 ىقأسالاذهو هيلع موسقملاداح اد دع ىلع موسقملا لاما قرفت ىنعي داحأالا نمرخ الا ددعلا فامر دقب

 لجر ىلع عمو حاصلا ىناكسراغلا فالخوهو (لجارللهلوق) ةياثبلا ن عىوج حامسلا تالا
 هصصغ ناواسرافلاتقال هيهأةلر هلا قولو (ماسراغالو هلوق) ةبانملا نع ىوج بدو بحاصك"
 لو5 سابق ىلعالد و ةفمنح ىنأل و3 سامق ىلعهب قد صةدذر وظ 2 هجو نم همهس قس هر ريضحو
 ليقرت الا ةصح نيكس رشلا د>ارحأتسااذاالا هملع لاتقلل كرتْسم سرفل مومسالو رح ف سو ىنأ
 هدرتسافارحأتسموأ اراعتسموأ ايوصغم سرغلا ن اكو لام هقالطامعو ةءلالمنرمثرحأ دلل مهعسلافلوخدلا
 نوكنا نم ٌدد الو ل الا بارلأو ل جارلامهسد] ةياو ر فو نمدباو رلا ىدح | !ذهو الجار لتاقو كلاسملا
 : رهاظ ىنف هنهروأ هرحأو أ هطسو همهوو أ هسرف حاب مثاسراف لح دول ىتح هعنصبال سرفلا ىلع لاتقل مدع

 اذا كلل ذك تاق ىلالينرمثلا لاق ةيناخر الا نعرح اهراكه عاداذاالارهن ناسرغلا مهس قحتسد ال بهذا
 هاركحالا نانمررق:املرطنءانثتسالاة ىف لوق.ن ا لئاقلو هوو نهرلا نم عسيبلاريغ ىلع هرك أ

 لاتقلل حاصريغاضيرما اريسكو أ اريغصول ف لاتقالاحناص سرفلا ن وكب نا طرتشيو ىوجدصقلا مدعبال
 برك اراد هنكمل اطولام فالخ هلع لت اةن لاس راصو ضرما ل ازاذا الا لج ارلا مهس هل ناكهماع

 لتقناو رحيريغصلافالخاضد رمولو رييكجلا,بادرالا لوصح قرفلا ناكواسرفرهم اراص ىّتح
 ىوج لح اروهق ةعقلا هزوذف صاغ همصغ ناو سرانووف هتعق هنئذق ةعدولادوهش لمق هسرق ناسا

 "لفددخ تانج ار لوو ردزو رن اهكر وأ كوست د ل مق هبرة تضعواو هينا نع ىدتسدل اع
 هلفهدرتسا الجار لخدف لوحخدلا ل.ق هنمهسرف بصغةيناغراَتدلا نعرجلا فو ردلا ىفاذكن امهس
 اذااذكوأل-ار ل دو هعمتاق سر فلارفنولا ذكو برن اراد لخدو هءلع لجر بكرولاذكو س ,راغلامهس
 لمحت لال جر بكرولاذكو هلوقفحلا سرغل امهسمرالهدح اصنافدهد>و مالح ارل> دو ه:مهلّض

 ىلاو هذ أو هكردأ اذاام ىلع لمح هعمتاف سرغلارفنولهلوق اذكو لجرلا كلذ نمثالالا هٌدرتسااذاام ىلع
 نمروتلاةراسعىفامكلرهاظ, ريرقتلا امو لكلا ىفدقوهذاهذحأ ٌتهلوقب ردلا ىف راثأل #ا اذه
 بره اراد لح دورا ه بلع بكرو أ هدرتسا الحار لخدذ لوخدلا ل.ةهسرف بصغولو لاق ثدح لاخلا
 رحبلا قهبحرسملاد.قلاهفذح ىوتنا سرافلا مهس قدقاالجار لخدو هع.تاف هنع لضوأ سرفلارغنوأ
 عمربلا اهازعور دل اةرابع ىل#د ثمح مهضعب مالك ىناملعت اذه نمو هدجو مث هلوقوهو ةيناخراتتلا نع

 هنال (مه--لجارالو مهسأ ةثالث سراغلل ىفاشلاو هيىحاصدنعو هلوق) قرغلا نم نيترابعلا ينام
 سرافال ىطعأف ارامخ 5 مالسلا هيلعهنا مامالل اوام-عس همحاصلو نيمهس سرغال لع> مالسلا هملع

 هنال (نيسرفلموساضدأف سون وأ لاقو هلو3) رهتليفنتلا ىلع لّوالا لجو اموس لجارللو نيمهس
 رهاظ ىف فالخل ارك ذي لو ليفنتلا ىلءهالمو مهسأ ة هريس مون ريب زلا ىطعأ مالسلاوةالصلا هملع
 نوذرب عجب ةمعملا لا ذل ابوعاملا فب (نيذارعلاو هلوق) رهنرتك أف ةثالثل مس ال هنا فالخ الود داو راا

 نذربملاو ىوجديلبلا هيهيشبو سكوب ندوكلا هل لاقيو نايم وأو همأام ىنعن محلا ليخخءايلارسكت

 كعموح اص
 ازبار
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 ياض هش

 ا دلولاك ايف نوكرالف ىأ (هيبأ مالساب )سمابنطب فام ىفاشلا لاقو هلوق ) رب ءاقرأ نيلسمهدالوأ ناك ||

 ترا نيكج مالم ىلع

 عيمش م-يلءانروطف رن ناقانيلا جري هنوكيديقي نااضي أ ديالوربتلا ىف هلوقو لاومال اهلج نم
 ءادتبامملع قرا ادريالف نيم -هاور اصف مهلاعبت تسمن اكح ملسأن مح هنال اراغصلاهدالواالا*ىهلامأ]
 شحافأ طخ هنانىوادم_لاهمقعت ها جفا |ىفاذكمسق.ف لاتقل ايمهتعمدب عاطقنال مهر غفالخأ|

 باب ىف ف نسملا مالك فى أ سك كلذك سدلوقىذوا ل سمدنع ةنئاكلا هتعب دو نا ىضتعي هنال
 مل سمدنع هعدوأ|مو لسمرريغصلاهدلوف موملع نر هظفانءاخ هم ىرحلا لساناو لاقثمح ةماجسملا

 للي : أمه لصح مالسالاذادحاو نيتلثسملا كح نان مأ سلا باى ىلايزلا لاق مث نمو*ىنهريغو هلووف ىذوا
 ا 1 2 نعالضفد قتلا مصر نبأ: كل ذكح ناك اذاوم ذه ىف مك اووف كإت قيضرم بلكت رك

 ل 97 01 همي ا عج ناركذ نادعب خغل ابحاص نال عب عأف خللا مالك, نمهمل ادنتسا|مامأ 0 تم دمال هوك

 هَ ةاجو 1 رمد هو/ هلوقب اذه عفداثف ن وكت موصعمدذئءهتعدو ناامهوماذهناكو راغ_كلادالوالاالاءىف كانه هلام
 لإ هغم أ امزح ىلارطتسملو ءاعدا ال مهوملاةرابعلاردص ملارطت فيكم ارت تنأ فائق سلف ايمذو اسم عدوأامو
 سفئلاريعدوك ذ( رز راق هطفحىاهلوق) ىبتنا «عاشأ كنعتب اغوادش تظفح# لقاك ناكف

 (ةعبدووا هلو) ثدنأتلا باوصلانا نم ل قام طقسف ةُمنْؤم سفنلانالاو صاعثلاب ليوأتلا ىلع

 0 وم و 0 1 ْ لماع هنال عدوملا دارك عدوملا ديذا كودي ىف هنال (ىذوارل دنع هلوق) ىوج لك طفل لماتتل

 ا رو كو : هنال (اهلجو هلوق) رهمانلة امل(هتحو زو هلوق) رهن هل عب اتريغهنال(ريمكسلاهدلو نود هلوق) طظفحلا هل

 هلابورب 17 ا 7 هيأ ريغلا ةمأ جو زثول هنا هريغلا عت كإقلل لعم مملاوانيدنب ونالاريسخ عمتي هنال همالساب كح ناواجت 7
 و

 : لصغنلادلولاكق راانأ دتب الف هببالاعمت لم هنالاثبف لحل نوكيأل ىذاشلا لاقو هصنو ىأب رلصفنملا

 || مالسالاوءاقبلاةلزنععبتلا قسى اذه ناكف اهالومريغنمةيراسحلا دلوك اسعبت قرتس ىلملاانلق
 ىو اديسلاهب ص :رتعاامنارهظاذه معاذا ىرتن هش رجا مدعل لصفتملا ف الخ ق رااءاقب فانال

 باوجلا هنمذخ وي جاب لا مالكن ا لصاحلاو طقاس فاشلا نيب وانني فالخلا طانماذه سل هلوقب
 ا ل | هنالد_صعمل عرز نمد قامو (هراقءنودو هلوق) كلذ ف مهو نملافالخ ىوجلا هب ضرتعااسع

 لابو الإ ا لوا ىأو ةفينح أ لوةوهل -.ةو هلوق) ةعضلاؤدص راقعلا نا في رصوهو رهترادلا لهأ ديف
 2مروم. عر || ىقةفيشانأو هلراقعلانالاقف نيّاو رلا ىذحا ىف ىفاشلا قفاو ناتي اور هنعفسووأة(فسو
 ماجور 1 55 لكشأ دقورع الاهلوة ىف مامالا عمفسوبانأ نأب رهثلا فج رصو انش ركن اذكى هنا لاقف ىرخالا
 ل ىنأ لوةوهليقوهلوق موهةمنا لعاو قيسام عم غسوب ىأ ةداعا فل مأتب اقف ىو ادمسلا ىلعاذه
 | نت فالتالا اًذهوررنلا ف حرص هيو لاومالا نمهريغكر اقعلا لوقي ادمن ا دفي فسو: ىنأو ةفينح
 | مالاءزح هنالاهلجو ةلئاقملا هّتمأو (لتاقملاهدمعنودو هلوق) الوأراةعلا لعتتمث لهدما| نا ىلع

 ةنالثااد ءالا فال اذهىفو مهراد لهالاع.ترابدو هدب نهب رش هالوم ىل-_ءدرع لاتقل هنالرد

 ' |١ هلامنميصغامنالة_تدولاددبقو هلوق) مثغلانءربت هلاممنوك نع رخضم هنالمهعمرهاظلاو
 ١١ اذاهناةلةبلاهقنو رطنلا جد هيف لمأت انشلاق (ةفيض ىأ دنعاثيف نوكي همالسا دعب ىذوأ لم

 اًمفنوُكا الد لاقو ةفمدح ىأ دنءاثرؤ بوصخملا ناك مهملعانرهظف لسأف ىذوأ مسم هلام نمسصغ
 | ءالءتسال ا. كالعف حاسم لام هناهلواريف هلاماهعمتيف همالساي مو صعمت راصدقو سفنلل عدا لاما نال

 | ةموقتمرصن ملاذ هو !ذاكمهنوكل لصإلا ف ضرعتلا مروه لب مالسالابّةمو صعمرصت ل سفنلاو
 || قا هنالل املا فالخ هل ضرع ملا ذهلف مالسالاب عف دن |دقوورعش ةدإناكض هرعتلا ةحاناو مالسالاب
 | هلاق ىرحأ ند عمودي اور ة فضح ىبأ عم دوو أو ناك ام ىلع كا ةللال هع ناكيف نابتمالال ةضرع
 || صاصقالف برحلارادف لق اذا ىنع مالسالاب ةموقتمرصتملاذهلو ىقان لا لوةورحبلا اكو ىلي زلا
 ش ىذوأ لسع هصغام نال صو لمع دعب لادبا حراشلا مالك تاوضلا نا ىلصاحلاو هيدالو



 (نبعملا مح نمىناثلاهزجتا) عش

 ةع-تال»هلوق قو رب اشهولمالواهوفاءاو اهواكريخ ماعط قمالسلا هيلع هلوقل (ةعمشالب هلوق)

 ا امأو مههتيملاذااعد.ةموهو ىراص>ارق مامالا نذا “|. ثالامذبب عا فتنالازاوجم طرغش الهنا ىلا ةراشا

 بورشملاو لوك املا ق هممت لمعت النا شو رحلاقلاقىدنحرملان ءىوج حاسالف ىببنلا عم
 ةيلاليئرشلا امنا لع هنمورهنرقفلاىأ( ريغصلارعسلا ىفة حاحا طرش م هلوق) هدااوحاتحااذا
 -مريغمودتو ماعطلا نود تاناورلا(قاقتا اطقف حالسلا ىفادنق ةحاح ادنءرردلا ىهلوق لعج ثدح
 عانفتنالا هركب وهلوق) انش انضعش ووو ماعطلا ىف ىت> ةجاحما درقرابتعادغيرر دلا حسش ىف همالكن | ىلع
 اطارتشا ىف فال_ خال الصالا جاض: |نعربملاىفةةدحاوةياور لبا حالسلاك (خلا عاتملاو باشا
 جيمحااذائ ىسلا فالخذ ماهم نامشلاو حالسلا ىلا لكلا 2 هءفةحاحلا
 هذهىأ (اهعسإ الو هلوق) ىتلي زنا اوما لوضف نم كلذ لكو ةمدخللوأ ءامولل ءهتحاح الوهم هم هنلا
 نعل دي هنال ةمنغلاىلا نلادر ةدسقلا لم تعيب نافةرورمذلا لوانتلا هل عب :ااغاوهل كلمال هنالءاشالا
 ّْ ةناعراتتلا فوطمحملافاذك(نغناكناءارقفلا | ىلع نئلابىأ هيقّرصتي اهدعب ناكناو ةعامعلل ناك

 اهذوأ ارهوجوأل ج قالسع_اصأو أ اردوأرب , نما دمص مهنم لح داطصاق برح ار ادركسعلا لختداذا

 الف ركسعلا لها نيدو هندباكرمشم نوكم كلذ عج نات برحلا لهأ هكحم الامن دعم ن 0 ةضفوأ

 ِكِلِذ قرطتس : مامالا ثرهنىلوضف عب هنال مامالاةزاحا ىلع فقوت هعادذخ ”الاناكنافذح" الاوب صنم

 عييبملادرتساو عسبلا مسفالاو ةمنْغلاى |نْملادرو عسملاز احا عفن نمل ناكوأ متاقرمغ عسسملا ناكن اف
 ءامقتساوااثدشح سولو كالحلاد_عب ةزاحالا لمت الناس امقل او ناددسا|ذهو ةينغلا ىف هلعحو

 هبطعو ءامالاءذخنأب ثد اعاصق تثخا عئطصااذاام الخ نْملاهأ باطو زاحركسعلا نم هعابو
 ناره الاد برن لهال هكرام رغا موك ءايشالاهذهدسقت قرسلا|مرظن اور حب ةعنصلااةدابز
 اذامه كلما توس نم عناملاةالاومةكوأم ريغ ىهفابتدعم قت ماداماهئاو عقاولا ناس .لهيديبقتلا
 1 فور تاق نال اذك سلو فان سبلاتا هان (ةعتشلا ىلا نغلادو هود املا مهدي تقمس

 ماقريغ عسب 1١ ناك اذاام ىلع همالاك لم< هسنع باوحجلا نيو ىوج اهات عسبلا تاكدناممالاةزاما

 يقاتل تراصاهمنالوربنةرورشلاوهو جملا لوز (عافتنالازودالابتم جور ادعبو هلوق)

 لاوزا (ةمنغلاىلادر لضفاموهلوق) ىوجرخ الا كيرمثلا نذادالا كرما لالا ذأ زوحالو
 اذه طا نكن اهضلاب نكل هلك |اريقف ناكول هنادمفب لءلعَتلا اذهو ةحانالا طانم ىهىتلا ةجاحما
 ناكناو ةكلاهولابتع# واارب قدصت ةئاةنيغلاتناكو منغ اكح ناناهدبامأ ةمدقلا لق هلك
 لاوزيرهنلا ىف هلوقو ىنرعةطقالا كس ىف راصدراارذعت الهنالكإهناهبلعئث الو رهاب عفتنا اريقف

 مهنملسأ ن هو هأو5) ىوج ناسك الاوهة حالا طارتشا مدعن | نم مدقتام 1 ة-اخلا

 هلامو راغصلاهدالواذ أ دعد وأو همق كلا سسداقعن ادع - الف و دن وانتم لص )ا

 انرهلظىتحانبلا حرض لودر ادب رحنا لسأ اهاذحا لئاسم عسر أ انهنا لصاح او رح طقذهسفنزرحا

 هدالوأ الا: كانه هلام عممشرادلا ىلع رهط مئاسما[ىلا ير اومن نأ بع دصملاهر كام حلا او موماع

 انرهلظ مئانرادبن مأتم لسأ اهتلاث اهدي ةصعل ايمذوأ املس هءدراامالاو هلاعبت مهمالسالر اغصلا
 نيا مالسال |قهلمهتعبق مدعو ةمدعل |عاطقن الءقهدال و | ارا خس ىت> هفلحام عش راد ىلع

 رادلا ىلءانر هظ ثا دالو اوالاومأ ًامهنمىرتشاو نامأب ١ ىمذوارجان - فموهراد لح داهعار يراد
 زارتحالال هيدسق(برحار ادقدلوق) متفلا نعم طالعت *ىقامهئافنيضزالاو رودلا الاهل لكلا
 انرهظول تح ح داشلا درك فذ سساكدمال ان هلامو هدالوااز رحمي كد ال ثمحانرادف لسأ اذا ن مأ تملا نع
 امأ وصعمربغ لام ىلهءالبتسالا تتر وهطلا ف ةهمعلل عطاق نب مادا نيامت نال ف كلذ ناكمراد ىلع

 يسال ١ قل ممهنالف مهفامأو 0



 ظ1 (نكحءالئمىلع)

 اناسعتسا ضقنت نيلدع ماقأو ةعقول ادومش هنا ةجسقلا دعب لجر ىعداواو مانغا هعيبوأ مامالا ةمسقبوأ

 ىنعم ل_هذ لوالا ناداملاوءدرلا نيد قرغلاو ةمئاخراتملا نءرح لاملاتدن نم هءدصنرد قب ضوعد و

 ىنععلعفق اثقل اول: ايل ناو هءنيعأ ىذلا ىأ هيناعنام مساوهف ل در نم لوعفم

 أ ر_:ءانرعم ناكام لعل ولالا لتاق ىذلك ا دمرا هوان اعأ ىذلا نواءملاو دمملاىأل عاف
 نيلتاقملا نومدن نيذلاءدرلا لبقو ىراص> ارق نع ىوج- برخ اراد فى ب نم ىلع ىفاثلاوةز واحنا

 رادلريعضلا لع نااسيف هلوةواولتاق لاتقلانولتاةملا كرتاذاىّتح ناكملعاوفقو نذلا مهلدقو

 مالسالاراد نماو راصص ممن الئثهلن تحل ددملا ق# مث دل متفو مامالان اىلاةراسشا هيفف بردا

 نوكسوءاراارسسكب ىأ (رمسكلا:هلوق) دن :برعل | ن هايم برادا ديري تياساسإ 1

 0 مالسلاهسلعلاقو ةعقول ادهش هنآل (مهسءإ فاش :!!ىلوقدحأ قو هلوق) رن ةزمه اهدع لادلا

 يشير م اطفو / تيسناان ]و نما اقلاكاو راصفداوسلاريْكتي م_ممدجودقداهحجلا نال وةعقولاد_مش نم ةونغلا

 0” ةنيور مس كل ودعا اكسل ,نيدلازاز ءاالدراقلا اودصق ل ىلعةز والا قاقمتسالا

 لنانإب هدر د ا اذا احتاك مرضي الف هل عستةرادقل او لاتقل ام هدصق نأ ارهظ ةرشانملاب هتلماال اولئاق ناو

 0 تا, || دصق ىل_ءاهدوشهنا ىلع لوجوهو ا فوةومءاورامو هرجأ صقتنيال ا قيرط فرحت

 تمار 4 ع || لاق دول ناو" الا قس ةهنغلا قاقعتسال فكي تقلادصق ناهمالكن مز صو ىلي لاتقل
 ئم تكي الإ 8 0 سنأ اذادترملاوأ برحلار ادىفوس سأاذاىرحلا اذكولاتقلامالا قدسال ثحقوسلا فالخ لعفلاب

 هر ١ ع و . ىزاغلا نالصاحن او (امف تامن مالو هلود) طلاع ءرت لذ 0 قلو

 2 اخو
 00 ا دعب تامناو مالسالارادوأ برحلاراد ق تام*اوس همدصن ثروبال مالسالار ادب ةعنخلازارحا لق تاماذا

 دا 5 در عشا رش فو ىد-:جرب مالسالار ادوأ بحار ادف تامعاوس هيدصن ثروب مالسالار ادي ةمتةلازارحا
 را هر دوك ناىئش و ةملالرنرعثلا ىفلاق ثرومضزارحالاةلزغع ناك تعفو ةمنغلا نأ قئاقحما نع

 علب يتحدي 0ك 5 : | همس | نسب رهاظلا قرغللر اا هم فو ىوحنالاق كلإلالوصخ ترك ارادب مالا ا

 0 0 *[*رعم .مه/ | نا عامه صن و ربلا فاك هبل ع 0 رشلافءركح ذاملوق ةأو عسملاو

 4 كفر را حي تن يإ 0 يلاوأ ةعسقلادعب تاماذااما عس.ىلا لبقو ةعسقلا لبق تاماذا همدصن ثروبالامتاب رحتاراد ف تام نم

 ور 0 ناي امدعلا نم ىنحا ماحالا م هوف) ىدّتنا ةممناخراستتلا ىفاكهبدصت ثرو هنافبركلار اد

 نإ 0 هلك أنف بنعلاو لسعلا انيزاغم قف بدصن اكل اقهنار عنءقوراأ 20 عفشو هلوق) هفذح نيعتف

 (تديور كاره م | || نا نيب ماعطلا ف قرفالو هءلا نوجاتحاك عافتنالا ممتداعن | ىلع لم ادانهو ىرالا اور هعفرنالو
 ال ٌ بويااذكو ةمنغل ىلااهدولح نودربو هوو رقملا نم ىئاوملا عذ زود ىت الو ألكالل أييهنوكم

 مضرب نموأ مهسدإ نم ق> ىف قالطالا|ذ هوةداعلو ًاموهام لكو ةسا.لاو ةمطرلا هك وفل اوركسلاو
 25مم اواي امهستل تالددلا كاذكز كب !ا+لاوءاسنلاودالوالا نم هع نم عطا وامنعولو اهنم هل

 زوج الة داع لك دالامو كالهتسالاب كلم هنال سالف مدلل زيبطو أةطنمل ازمه ن 1 ناالار-اتلاالو
 |طخخاو طخ او در مالسلاودالصلا هملع هلوق !كلذ هشامو عضتملا هدو بنطل اودي ودالاك هلواشت

 دنع ةطنحابولو (فلعب هلوق) طءحملا نعر هم هلام عّتساىلا هبق جا ةح ا ض رم مهدحأب لحاذ الا ىاي ز
 حاس هال حادق الاو عاصقلاذ اال دءموهام نال قارحال ايدبق (قارح زال بط>و هلعت) ريعُسلا مدع

 امايسأنيف نمعمسا ملا هدلانا ءاضتتم (ناهدالل هلوق) ىدنجرللان ء ىوج هلامع:سا

 قسانتل خلاب هنارهاظلاو روغلا ف ىلاق ذو بسانمريغ خف اهنا نم ىنبعلا هركحذامو هبلعفطع

 باذملامهتلااهر ةاوحبيلصت عقوتلاو ى.ز هيلااوجات>ااذامهباودنوتونو ىبتنا تاير
 مانا ىلعانأ ارقاذكه لاق حالصالاو اوهو جيقرتلا نمءارلا. فنصملا نعل ةنو ىشملاةرثكنمتيفحاذا
 72 لا ا وقيل ادا نال ءارلاو برخملا بحاصللاقأ
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 بحبو ىسلا نمة-مادلو بسن تش.الوركسعلا كراش هل_.ةءدرلا نااناق اذهو تشل اندنءو هديع

 مامالابهذك ل امدعىأاه :زاوح مدعامه دنع بهذملان اهم د.ةة ساق ف سون ىنأ نع ةباو نا

 (نمحملا مع نمىناثلا“ رحلا) 14

 حرص ىجياولولا نأ» ردبلا فهنم سمو للا مدع سدس كلذ ىلااو رطضب ناالامهللاهنعىهنملا لتقل
 برم اراد مانغلا عب نعمالسلا هيلع هبهنل (مهرادىف ةمذغل ةم-ت مرحو هلوق) روك ملا. قلاب

 هنال(عاددالاالهلوق) اند_:عمالسالار اديزارحالا لق كل مالو ك|ما دقن اسبمالو ىنعم عيب ةهسقلاو
 هلوقو ىراص-ارق لالا د ىفةلوجد_م نامهاضرالب كلذ لفي نا مامالالف اعاجا كلا ادمغ.ال

 صاخر ضن ماعر رض عفد هنالريدكلار يسلا داو رق لئلا أب كلذ ىلع مهربحأ اوي أ اذا ىنعب مهارالب
 مهني اهعسقيف اهعحترب مالسالارادخاب ذا مث مالسالارادىلاهلمعتل كدنعةعب دو اذه مامالا ل وقي نأ
 نورد( الاوناكناو مسق هل ىلعدحاو لكر دق اهمسول لاح ناكن اف نو ريال ىرخأ هياور فو ىوج
 هدعبوأ نيكرشملا مازهنا لبق عادي اللابتجمق تناكهاوسىأ (اقلطمهلوق) هكح قبسو قشاموهف
 زارحالا لق تنثر مه كلل |ن ا ىلع ءانب (ملا برم ارادىفارتمدقب سأبال ىفاسثلا لاقو هلوق) انذعش

 اريخاشدشاهنم فلأن م ىلهنامضالو رحنيخباسغلانيد رقعلاو دلولاو ةسمالا ىأ لكلا مسيو اهرقع
 هلق تام نم بدصن ثرودالو ني ملاغلا ن منك, نأب ادنجأ فلتملاناكولا للماش هقالطابوشو
 فاتملانمضن وثرالاهبف ىرصو ةمسقلاز وقف كلملاتنث ف ةمسقل الق مالسالاراديزارحالادءدامأ
 صال كلملا ىلع فقوهذافن نالانا سها هق اتعا ذفئنالا دمع نمناغلا نم دحاو ىتعأول هناالا
 عئادبلان ع هاقاتعالا لال هناو ماع كي ةه-قلا لبق دوجوملاامأ: ةمقلاالا كلذ قالو
 لاق رحلارادنود مال سالارادىاهّتطو نارقعلا هنمد خود ودحال ةيراح مامالا*ىطوول طحنا فو

 تع-دولوادش تبحو:ال رح اراد ءطولا نالره اظلاوهو ل .ةرمام قالطا فلاخ اذهورهنلاف

 لءةلاواو رك ناالاولق ناهدالبقساواه ذآ ى تعمد هب ار لهأ نيبهد راح تعوذ تانارلا ىلعةمنغلإ

 نافهلوق) #نامامالاداهتجا ىلاةرثكسلاو هلقلا ىأ لكون ناىلوالاو ىمحتسسلا لاق نوعد أ لبقو نام
 هركة بر اراد عمملاكلذك وهف فل ةةعقءاضق هنالمطوق ىف (اهتعدق تذفن برحلارادىاهعدق
 مح ابق ىرحأو مامالااهحتش اذا مهوقل هقالط | ىلع سدل ةجنقلا ازاوج مدعىأ اذهل اقمث ىواعطلا

 (اقافتازاح وق ) ةازغلاةجاحتوأ (حتادارتجا ىدأ اذاامأ هلوق) ىوجةمسقلاب سأبالفمالسالا
 نءوه هلقنام هفلاذ و ىراصحارقلا نعىوج مهد ء اهم زنتو هدنعاع رت ةداركلا همفو ىندب

 زاوجلا لج هنال ىبهتنازاح برحارادىأ ابفاهم-ةاذامامالا ن|فسوب ىنأ نعو لاق ثمح حاتفملا

 د.فتما (اهئالطد ال هلوق) مرحي ف: هم اريعت ريس اده لاو (مجاةمسقلاةهاركا انمهذم لءقودل و(

 لاق ثيح ىجلزلا مز هنو ةعصلا مدعو نالطبلابىأ هي لوي نم مهتمن القي نالطبلا مدع هتباكح نم
 مامالا مق ولامال مازارحالا لمت تش ل-هكلملا ناوهو هءف فل: الصالا لعع رفتيامىأ اهنمو

 فلتخم َهلّمملا  !افرعواذه معاذا حلا عدن دعو اندنع مدن الو ازغلاةحاحالو داهتجا نعال ةمنغلا

 فنصالا ىأربعولو لاق ثيحربنلا ىف امل هحوالف ةعصلا مدعن لاق نم مومو ةهاركسا ان لاق نم مارش

 اضيأمصتالابناعقاولاو ةعصلا ىف: ةمرحلا ىأ ا هتوبث نم مزابال هنا نمرقتسا ل ىلوأ ناكل صنالب
 هيبصنهدعن وكلعلرادلابزارحالا لبق هنالو ثيدحلا ىف هنعىنهتال (هل.ةاهعب مرحو هلوق) ىببتنا
 هريغوأ مامالا عب نمب قرفالو ةمنغلل 4 :ةدر نكعل ناودا فللاعفر عل ادريف ةدح اف ةلاهج ل وهحت
 رك فال مامالاعببامأو ةازغلا عسب فرهاظا ذه لاق ثمح هفلاخي ام فل نع ةملال منرعشلا ىف نكلرد
 لول عيبلا ناك اذا اذهل اهآر ةهلصا نو كج, ناو ديال هنالو هيف دوتحم هنال مصن هنا ىواسطلا
 مامالا لرش ىأ اددشمو هكرت_ثاىأ اففذع (كرششو لوق) ةرهوجزو<هناف ماعط اًمدش عابولامأ

 زارحالا» ةكرشلا ق- عطقنيا ناو ةعق ولادومثو أ ةزواجئاوهو قاةدتسالا تتس ىئءاوتسالل ددمم او هدرلا

 وا



 عال (نكمالمىلع)

 هقيس#ت لاتينا قب رهتلا ق حرصه يونا لاسم اذخأب سأب الد لاقو قأ.ساعف حراشلالوق نماض |
 لاملانمنولملا هذ ايامءادغل ايدارملان أ ىْدَتقِب ةحاح نيس ناكحااذااىلاملاب ءادغلازاوج

 أ حرش ف ىدادحلاو عببانيللاب زعمىدنفا حوف ةمالعلاهركذامو نمل سملا ىديا ىفىتلا ىراسالاةلب اقع
 صاصدتخ| هلاما:ه هردارملا ا نيمبسملا ىل_عمهلانوعهمف نالف لالا. ادغلا ةمزحاما لاق تمحى .رودقلا

 حازئاحهرءادغلان اف باس.ئلاو ريناندلاو مهاردلاكهب صاصتخا هل سدلامال ل. او حالسلاكبردحلاب
 عم ىدنفاحرفم الكنم ل_صحتد هعف دن لا نيملسملا ىراساذاقنتساءادغلايدارملا زو كه ئضتقي
 نمءانذخ|ام ناك ءاوساقلطم ةحاحن أل ن ناز و< هذ أت لا رافكللا ىراسادر نا ءانمّدقام
 ليصفتلا ىلع هناف هعفدن لا نيسملاىراسأ ذاق ذا فالخالوأ برحلات صاصتخا هلامملاملا
 ذةوحهناهنعو مامالا نعئمتباوراىدحاوهاذه (اىسٌئاريسأ الو هلوق) ىدنفاحرن ءركذ ىذلا
 ةماعلا لاق ةمناثلا ةياورلابو لاح لكن هزوك دو اه دعبال ةمسقلا لبق هز وحن فسودادأ ناربغالاق هبو
 رفاكلا لق نمىلوا للا صيلختذا مامالا نع نيتباورلارهاضأ | مناربمكححلاربسأ نع ةياردلا فو
 اذاهنال |ملاذا قنة نمريخخم- ارسرعش عف دوا نرلعايرسدوعب هنال رفكلل ةنوعمهسف نا ىلوالا هجو
 اذاالاد غال هثالرعسا مسعىدافءالانيديا ىف د ملساولا اولاقو طقف هقحىئءالتب اناكمدباىف قس

 || لودوهوهلوق) رمنن وختالءاسنلاّاداف انا فالح الو همالسا ىلعانومأم ناكححو هيهسفن تناط

 فالحوهوطقف نمسا ىراساذ أب لب لاما د خأن ءادغلازاوك لو ةءالىفاشلان اهرهاظ (يفاشلا
 مهاراساةلدافم قاذكو لاما ذأ, هادفلا ىندب اقلطم نوح ىثاشلالاقوهصنو ىللي زلا مالك ع رص

 اذا هلوقإال مأ لاملاذحخأ ىلا ةباحنيلسلل ناكءاوسىنعب|ةلطمهلوقو ىبهتنا«دنعزوح نلسملا ىرسأب
 غا ارفلادع ناك ءاوسدجاح ادنعودعدنعز وحيلاملاب ءادفلان اهقالطارهاظ (ةجاح نيل ناك

 اضناو غارغلا ل قاع ةجاحناد سقت نم ةيلالينرشلاكر ردلا قامهفلاذو قيسامكحال ما ىرحلا نم

 دلت لم ملاوو زعمدعل لكلا دنع برحنانم غارفلا لبق لا ملاىءادغل ازاوج د غب رردلا مالك هاظ
 ناكاذاهءسأب الرييكلاريسلا ىف هلوق غارفلا لق اعدت ا مدع نه ىجا زلاو حراشلا ىفام قفاونو
 وأاهرازوا برحلا عضو ل. كلذن وكن انمب قرفلا مدع رهاظاذهورهنلا قلق ةجاح نيلسملاب
 قانولااوٌدْشف ىلاهت هلوق*ادفلاو ناازاوج ىلعهل (نملاز و<ىفاشلا لاقو هلوق) ىبهتنا هدعب

 هي"ارهلكك لذ خساناق مهفنا نعءادف لاملاردب مون مال لاو ةالسصلا هبلعذخ اوءادفاماو دعب انماماف
 ةروسرخ [ىهوهءاربةروسق تلزن ف.سلا هيو ةكع ىهو د ةروص ىف روك ءادفلاو نملانال فيسلا
 سلخ هي الا قس هانم باك الولىلاعت هلوقن ردي مووذخخالا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع بئوعو تلزن
 مهلتةيرعادق ناكورعالا احنا با ءءامدلا نم لزتول مالسلا هماعلاقو ناكني ركوأو مالسلا هيلع
 (حبذتف هلوق) ىنيعةلثم هالاهسبق ارععطةوهو (شاومرقع محو هلوق) يلي زمهنمهادفلا ذخأ نود
 ةداملاءطقهدعب قرحتو ةعفنملاهذه مهما دعاو مرتكوشرمسك ان هوهو زئاح عد ضرغلا هذ نال
 لوقأو ىوجادسلا لاقرانلا برالارانلا,ب ذه. ال مالسلاو ةال ملا هيلع هلوقل ادتبا قرحتالو عافتنالا
 مهرود قرح دارملا نا ىننعلاركذ اذ فو تلق ىومنا مهلا مة دنع برحلا لها قرح .زاوج نم مّدَعتام لع درب اذه

 هيلع نوفقبالعضوم ىف نذديابنم قرحالامورا:لاب قرخاهو ذو ة-هسالا اذكحو مهتعتمأو
 دول طمحما فو نوةرحانعسوت اومالا نوأط: مهو برح اراد ق تامسمهاسن تام ةيناغراتتلا قو
 انعررضالاعطقرهن محلا نامناو برقعلا ب: ذنوعزنب لب اهتواتقيال برحلاراد قاب رقعوأ ةبح نولبسملا
 ىونالاسطعو اعوجاونوع ىتح هن ضرأ ىف جازخالا قشاذامهءاسنو مهن اسص كرثذو للسنلل ءاقب | للتقالب

 نم قبسام مثرداهجارخا قشاذا مة ظاغم مهناهدأ قاريو موناوأرسكتو مما اىلا هجوالو مهل نع

 ا

 نمد شأوهاءلدق هنأن "فلا فهد عبتسا ناكل ىحلاولولا هركذ ملا ةيرخ ضر ابءاسنااو نادصلا كرت
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 (نيسملاهتف نمىفاثلاءجا) 4

 || مهرثكال ب ةءاصلا نمادحأ نال فال لو ةءنا لئاقلواعمجاوتامىأ فرط: نيسع مهنعو لوما لاح
 امهد- أن ىهجو نمهنه باوجلاو عاجالاد>ىلا لص ملذامالسلا هيلع هل عزام قالدت ىلع ةودقريصت

 ل زانم ىندأ ىلع له < هلءف هجو ىأ ىلع مالسلاوةالصلا هيلع هنا لعب ملاذا مالسلا هلع ىنلالعف نا

 هفالخ لمع نازاحىنامصلا لءلدر واظاذافةلاسم ال ل.علابج وسال نحو ةحابالاوهو هلاعفا
 نلاوىلاعت هلوق نماط دسم لعفام لعفرهعناقابوجو كلذ لعف مالسلا هلع هنارب دقت ىلع هنا ىناكاو
 نواف ىلا ىذلو لوسّرللو هتلذ ىرقلا لهأ نم هلو سر ىلع هللاءافأ ام ىلاعت هلوق دعد مهدعن نم اًئاح
 قرا تح اولاك م امالا لفي نيعترامهد_>أ بجاولا نوكمف عطقلادبفت ىهو صنلا ةراشاباتبات
 ىجفاشلالاقو هلوق) ههجو ىنأ سرت هيفو هيانعوش الارعو امهدحأ مالسلا هيلع لعففةرافكلا لاضح

 مهقسوامهكلملاطب ازوكالفءاليتسالاناهوكذم مهنال (جارخلاب مهيديأ ىف كرتتالو ىذارالا سقت
 لّقلاب مهقح ل طمب نا مامالل نال باقرلا ىلعنملا فالي هتاقل هل دعب ال جارخاو هلدعب لدببالا

 نعاغلا نمي اهمدقن واهلها ىلء اهي نمو ةونعةكم مف مالسلا هبا عهناانلو ىوأليلقلا ضوعلافالصا

 راد لمتد نمو نماوهف هدا قلغأ نم مهمل ءىلتةلاد_ثااسا مالسلاو ةالصلا هءلعهلوق كلذ ىلع لسلدلاو

 لاحنا فلق ناو حبارماو هانرك ذاعال كلذب نامالا لص طصلاءا هتف ناكولف نمآو هذ نايفس أ
 هلوق نم قبسام طوقسمل ع: انه نمو ىبلي زعطةنملاريثكل !نمريح ئادلا للهلال املا ف رثكاوهذ
 ردقب هلوق) باوجلا نم هيانعلا ىف هفاكتام ةجاحما مدعو لا ةءاهصلا نمادحا ناإ_:ال ل وةب نا لئاتلو

 نامامالل ن العا ىوج قاطب الاعفياكتو هفالاو لالغلا جب رك ناىلاىنعي (لمعلا نم مهأنت

 مولان اكولوار افك اوناكول ةيزجلا مهسفنأ ىلعو ضرالا جارخ موملع عضب و نيون ؟اموق لزني و ابثم وسفن
 ريسأ عج (ىرسسالا لتقو هلوق) ررد نيإيسملا ىلع عضو ءادتبا هنالرشعلا الامر لععضوبالنيبسم نو مالا
 لتاقمل:5مالسلاو ةالصلا هءاعهنا عصدقواضد أ ىراسأ ىلع عمصو نوم لاو ديقملاو ددخال اوهو
 همالسا دعب هيلعور زجلا عضووا هلق نال قاقرتسالاالا لأ نم# هل سلو م-ميرارذ قرت ساو هطن رق ىب

 داقعنا لش هسفنب سانلا ىلواراص هنالهقاقرتسازو ال ثحءال.تسالا لسق لأ اذاامفالخ روحال

 ظ ربك انني مالادأ ىلع فوطعم ل: هلودو لاف ةراغلا نع ى وجد خالاو ءال.:سالاوهو كلملا بد

 ىزاغلاامامامالا ىأ (ءاشن اهلوق) رومأ ةنالن' نمد ريخم مامالان اءانعم مسق ىلع فوطعم ىزارلا لاقو

 ّىممالب هلتقوأف هيلعتاتقن اهلى دلو هقافرتساى ةحلصملا مامالا ىربدق ذاارمسأ لق. نادل سلف

 نايهلوةو خفلا نعر وره ايش نعال هناريغ هيأر فالح ىلع عقو اذار ز عهرع نم فام نا هلدق ىلا
 صال قاقرتسالا (ق رتساواهلوق) رزعب مله ريش نم افودخ هلةةول ىتح ىندللال للرب وصت هرش نم فاخ

 ةمذلاو جارح او هيزجلا مولع عض ناب ةمذ لهاىأ (انل ةمذهلوق) ىوج ىرارذلاوءاسذلا مب لب لاحرلا
 همدو هلام ىلع نمأ هنالا .مذدهاعلل ل .قائءاو نامالاو ناهذتلابرسفب و مذلا بحوب هضقن ناث دهعلا

 ىوج فيسلاو أ مالسالاالا امهنم لمقبال-ةامهامأ (نيدترملاو ب رعلا قرشمريغهلوق) ىوجتي زجلاب
 : الف نملاف ل ادوهو ضوءريخوءادف]اوهو صوعب نوك.نااما دراا نا تال (مهدر محوهلود)

 مهدوصقمزنكلاو هياقولاكن وتلا ب ابعص نال هلع ضرتعب الاذه ثم لوق او ىدنجربمرك ذ ىلإ ةجاح
 (ءادفلاو هلوق) ىوج ةلالدهربغ ن مهيدافتسأ عمي او-رص مكحع مماعضرتءءالذ حاضر الادب 7

 لاقي نشا ني.ةادافملاو لاملا هيدفلاووذقنتساءا در دصم ىوجرصقلا عم مهةلابو د1 و رسسكلاب

 نءربمم ىنءعامه لدقو هيرغشت ناءادغلاوالح رذخ ابوالح رعقدت ناةادافم ادرملا نعو هقلطا |ذاهادف

 | امتاو حار وضقفووف فاذاو سمةبود هلام كاذاءادفلا نحاصعلا نع ىدنفا حونرك ذو برغم ا
 برحما ما.ق دنع ةجاحلاو ةيلالمنرمثلا ف ل اق ةجا لل ل املايزوحف هل .قاما برحا ماع دعبءادغلا مر.

 رهاظل اوهو برحلا نم غارفلا ل.قامد. تال املا اب لا مااكر هاظ لوقاو هلقال

 اضن
3 



 1 ' (نيكح مالم ىلع)

 مورلعراغأولو ىوج مهل دق نيطسملا نهدحالز مل ىتحتةنيدم لهأوا ن ه-لهأو ! ةعاجوا ادحاو هنما |
 مهنمدالوالاباؤاحو كلذاوع-فو ل اومالاو ىرار ذل اوءاسنلا اوسولاحزا اولعف نياسملا نم نو رخا موق |

 هذه ىو ضيح تالئدعب ىعباملاهأ ىلا لاو.مال اوهام ادرتو لوم ةملاهبد لتاقلا ىلعف نامالااولع مت

 لطدو هلوق) رم تاللاعت ن واسمرار- ارالوالاو قادصل |ئطاولا ىلعو ةةئزودعدد ىلع نءضوب هما

 ريساو هلوق) ىايز ىنعملاكلذ لاو زوق مهنموب ناركسعلاريماهرمأ اذاالا مي موتمهنال (ىذنامأ

 دو دوب يعدو وعدو 3 :

 نوكيا سو نان فاو سمعنا لولا مو يزجلا جارتاكمال ارادوا رصتام
 ىنعم سد]ةيادهلا ورش فاك اذهو هيادهلا ىفاذك (ارهق ىأ هلوق) ىوج سمخالو نيلسملا ةفاكسل

 نود ل احودلب منذ ىنعمل ا اء أو هلعق ى ادعت مارهتو مزالوهو عضو لذونعب انعنماهنال ةق.قحوونعلا

 ا وهو لاحت عضومر د_صملا عضو هيفو ىوج م-4نيلبسملارهق مزال كلذو لذ ىأ ةونعىوذ اهلها

 ند زيعالسوماقلا بج اصنال هنيعبام سوماقلا ف سلو هلا.ة.قح ىنعم ناكولالا اعف ادحصنال

 زوي لب نيءةبالالاحةوذع لعج نم قيسامن ا لءاو ىسوتن اهلج ىفاعملارك ذب لب ىزااو قيقحلا ىنعملا
 فوطعملافذح زملااذه ىلع مزان (مسقواهسج هلوق) ىنيعلارصتقا هيلعو يملا ىلعابصن نوكمنا
 لصقل ىقهبحرمصمس هنال سلا جارخ ان عفنصملا تكساغاو لاق ىو < زو الوهو فطعل اًةاداو هلع
 فه” هوراصأ اهف ناكولوريمخ ىف مالسااوةالصلا هيلع هلعفيهادتقا (اننيب قاملا مسقو هلوق) ىناثأا
 وغلا مامالا هل خدي الر فكو أ هب وام كلا بتكلا نمئث هيفأ ىرديال ىراصنلاو دول نيكون
 نوكين ا ةفاذخ قرح نا ىجش الووركمكلذو نيكرشملا نم هعسمف ل بر مهس ىف عقب نا ةف اذه ةعدقلل
 نانكمان الب راسنلاب قرحصال ه-.فأر قبال ثيح قلعاذا ف محملا اذكو ىلاسعت هللاءاسع#ا نمئشهمف
 ' لوصو مهوب ال لمى نفد نكمل ناو لعف دلج ىلعاي وكم ناكن ان لسغل اولا دعب هقروب عفت
 ىوج بطتلوانيغاغلا سفن كلذيتناط (حلااهاهارقأواهلوق) ةيناخراتثلا نعرهتهملاةرفكلا
 ىسسفن ىذلاو رع لاق مهنم هفلاخ نمدمحملو ةراحهلا َهقف وع قارعلاداوس كل ذك ل عف نمحرمءادتقا

 ىننكلو ريخ مالسلا هيلع مسق[كاوتوسق الار رق تهتف امش نممهل سنلانامب سانلا كرتا ناالول هدب

 قينيغاغلا ىلعةحوتفملادالملا مسق اذا هنالا دحاو اًميش مكرتا ىأ ىراخهلاهاور انو عقيف مه.ةنازخ اهرتا

 نيوسال ىنعملاو مه«يجنبب وكمت اكرت كا ذلف ئ ثري غب نيلسملا نم دهب * ىبص سدو ةهجسقلارضحيإل نم
 ديدشت عمنيتدحو منيءاسبب انابب هلوقو هريغ ىلع دحال لضفالادحاو اميشاون وكب ىتح كلذ قمهتدب
 ةدعنوكمل ةجاحمامدعدنعىناثلاو نيغاغلا ة جاحد :ءىلوالاوهلوالا ل.قو نوندرخآو ةسناشلا
 لو هلوقو ىلا زعرمشلا قدرت 1 هنال ماع هم نالاز والفم دو لوقنملامأو راقعلاىفاذهو بئاونلل
 | اذ هيادصأو الالب ىنفك ا مهللا لاقف ربنملا ىلع مومل عاعد هنا مح لالب مهتءاربس ارغث دب رب هقل ا نم دم
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 . || نعابقوتر وت تناك اكمهتوصحاورمج و مهنمامىلااودوعي ناديالف دالبل اىناوةرفونامالل مهنوصح |
 ًااردغنوكمالثل (مملالعلا لاسر عمدلوق) حاصملا نع ىوج برض_اننمدنتلا ىأو هوردغلا ظ

 | ضقنلا ىنعع هناقارمول ذخنو هلوق ىفهفالك مالعألا ىمعانهذيتلاتمالعاىأ . فيتالي لتاةةوهلوق) |

 |دههعلان اىفقلطأو ىننعمهنمنامخلابضةئنادقو دهعلا ضقنل ذنلانال (مهكلمناغوا هلوق)
 هنذان ودي ناكولف هنذابةعنمىذة عاج لاق, وأ هسفنب 4لاتقب تناكولاممهف شنب ضني
 أ ريونت برر ادمهرادتراصوةدلب لعاوءلغاذا (لامالب نسدترملاو هلو) رد اعف م_يةح ىف ضنا

 | هناللام مهتم ملا غاو ة صم همف تناكاذا هبفاعمط مهلا قريخأ اف مسهور مالسالا نال
 | اورطتيلودملاتقلا رن ىلعهاغلا عم لصلازوص|ذكو ىنيعا ذه ذك مهتم ل_ قتال ىهوةيزجلا هش
 ا ريهضلا ىلع فطع نيدترملانا معاو رردبرحلالهأ ق> فاك راف ةداصالاّتلا كرتهنالمهرمأ ىف
 || هنافداغب رمهذمتأ فال موصعمريغدنال (ميءلعدربالذخأ نافهلوق ) ىوج مهحلاصت قبوصنملا
 | لامالينيغاملاو ندترملالاصنو هلوق نمرردلا ىنام ىلاقبال لا نءرد اهرازوأ برحلا عضود هدر
 | نيدترملان مذوب امنمب ةيوستلا قع رصلاةلا ىل_عمه ةنوعم مبلعدرلا ىفنالانتخأ نادرالوأ|

 عضودعن م_ملع درب ثبح ىجملا لها نم ولام فال هلوق نمربث ل فام كلذك سلو نع-غاملاو
 نوكج در ىنن دارا |نادمفب هليلعت لو. انال ىهتنا مه ةناعاهنال هل قال اف سدا هنالاهراز وأ برحا
 اذكو (مهماحالس عنو هلوق) انضشلادثتسالل نوكذعالا نادسف سلفاتلاتق ىلعمهلانوع

 | ىلي زانيلعاب رح نودوع ف نودلاوتي مهنال قيقرلا اذكو برحلا ىلع موتي وقت نمهبف الدي دحناو لسخا
 ريع ناةئلثملا املا ضب ةمامتماللا هءلعءرمأو هو صل ااناسعتسازو#ثمح ماعطلاو شامقلا فالخ

 قاذكماعطلا ىهو ةرباانمهاتأ هلهأرام ن مربع هلوقو مالسلا هملع ىنلا لعىا هيلع برح مهو ةكملهأ
 ( لهأ نم ةطنحا عيب ندهن الارصمءارزو هلعفءاخ ناسةسالاوهأم ىلعو زوال ناس اقلاو ةيانملا 1
 | لاسم |قرضد ثدحي مرنم ع_.بلا ىف ةبغزا ه يشد كلذزاوح ىتفيالن | ىت.أب هناالازثاج ء:دنكح ورب زأ

 راو لح لاقسقو اياو ص نوكي ن ادعس لراوخلا مدع ن مم[. ةلاوهاج تقم ىقاواهنإ ل عرس لهأت
 هجوباهنوكلعال مهتمهوو حالسلا تعب ءاشالا كلت عاستالاكو ىدنجرملا لاقم لا :ةلناقم ن مز ريغىف
 ْ مهنمكلذةراعا عحرأ لو ىبتناءامشالا كيل :ىفبلاغلا بيسلا نال ارك ذلانعبملا ص+خاتاوهوجولا نم
 فرح اءاحوو ىوج مسبتي وقتي كلذ لملعت نماذحخ أزاوجلامد_عرهاظلاو كلذ مهرا ٌعَتس او أ هعادياوأ

 هلوق) رهن هنماريخافس هيل دبتاولاذكودب ج رض ن الوتر اصخروأاسوق هناكمىرتشاف فيس
 أادوادىأربخم (حماسهنمأ نمهلوق) ىباب زءاضقنالاوأ ضةذلا فرمش ىلع هنال(هدعبالو طصلا لبقال |
 هلحلا ىنعمو مهاوس نم ىلعدي مو مهاصقأ مهم اعوربو مهانداميتمذب يسد و مهؤأمد افاككتت نواسملا|

 انارسمهنم مامالا عطتقا اذابرحارادؤركج_.ءلانا كلذو موملع ةةفنلا درب موئمدعنالا ناةئلاثلاو

 دحاووضع مهنا ةعبارلاو ركسعلا ل هال قدامدرب و ةمذغلا نم ىعماما لب تءةءافو راع الترع
1 - - . . 

 | هتمذو هللادهء ركل اواكءلع سأ,الوا تنماك حيرصلا مذ نامالا ف قاطو ره للملا نم مهاوس نه ىلءأ
 | هلاةمذ كك.طعاىأ اعلا ىلا عيصالا.ةراشالانن اكو لامع وانامأ هنظاذا لاعتك ةءاكلاو تعداو وأ |

 | انما نوكمآل هلهال نامالا تاطولو تانملادالوأ الءانبالا دالواه.ف لخخديو رب ونت مهنمدعبلابناكول |
 |ىذلا ناكولام معو ىهتنار ٌرحلف لاقف امبندب قرفلا هجو قىوجنادم-لا ف ةونو رهن هب رارذ فالخع أ



 00 : نكجرم النم ىلع)
 جشلاك لاس الا هنمقأت ا حايصلاوأ لاتقل هنمدجو: لا ذاع هديت 1 ع

 ىلح انا لا | ىلعالة أرعابارخا ىل_عافطءرحلاب (كرشم بأ لتقو هلوة) ىناغلا
 رطل ةجاماللوت ولع ناو دال بالدار ١1 ناىلا امس راشأ (ةحلاو مالاكءانعمىف نمو هلوق

 أ ١ىزاحاذا هبال هل“ 0 0 نكن اواقاطمءا ْدْلا لق نع ىّالانه مالا

 نمودنع ناك انه أَدأ .> ىلع هسفنوأ .حرثو ن اهلا ذو ىلوأرفاكسلا بالاف هسفنن ءاعفد بلا تالا

 ءكويحاذدا هلزالهلوق) ىلب زاشطع نوءهوبأ ناكن او هبرشر نا هلفاس-ه د كاملا
 52 ةفن همل دب الاطذو هو ايحبا بحال هنالر ةاكلا هنبا لق بدم نادل اذكو (كرشم

 فالتدا عمم معفن هنلع بح الهنا ىرتالا لوصالاكو دل مهنال ع 5 (مراخان موربغو هلود) قع

 قاماو ع نالادأم ءاو هلو 6 نيدلاداحت ال يلد زهشهازوصالت حالا سال ا

 ةباهملا نعىوج لتقلادصةيال كلو كري نأب داولاوهدوهُتل رادحأ ناك اذا الف ىنزلا ىنمجرلا ||
 ةلك لاش ناالا طرشدوهّدأ ااةءادب نأ ق ق- .بب هز عم ىرلا كرثىلوالانادسغب 0 الب 0

 ناو هكحرت .وهنع قرص بن ناش ف ا اهعضو لصأ نع ترعاه نا

 0 00 أما ظيغهيف ناكاذالرش 4 نيأآر زم أ ال (ناعر 93 هلو هلدق هريغة م كبل

 _.اءهيدب نيباهاقل ٍّ لهج أس ردي مودوعسس بالج دتو املأ عقاد » ملوتفما راك

 نممظ امدأ أ لد ل < ناك مأ نوءرفو نوءرذا ذهربك أهلا مال سلا هيلع لاقف مالسلاو ةالصلا

 م قاذكولا االامط مهرو.ق شد ذم سيال (ىاث كل هتمْأو قوم ل ءنوعردرت

 هيفيطسأر لأ 00 روش راو لاملانمدبفا«جانل بش ندنىذلا ىدذللن 2-5 نم

 0 0 ا ملص نمكلذ

 ا

 إ
 ا
 ١
 ٠
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 ةهزتصر د ا ا 0 لام ىلع زوم هنال وأ ناك! هةالطا ىلعنتملا أول )م رميا نو :هلوق)
 ملا 6 3 ا هل. غيال نيهسملا نم هنوذح أب لا حصل اوءاطو ني ملارافكحلاارصاحولو ءاالملا قو ةنع عقدت
 اير 4 خذي ناو فامناذاالا هسغن لذ نا مك 2 |قونيزسلل ةلذملا قاحاو ةثيندلا* طعانمهمفامل مامالا
 ىو 1 0 0 21 الإ ةليو رع دلال ملا عفد نكع ول انا ى هو ةبسش جاو نكمأ م رطىأب هعفدنأ لطلاء 7 سحمي 6 اذ هى لبق اتعةصيقتلا ىنعع هن دلاوىلزو ردت او لكما رام أت ا نال ةلالملا
 م 47 2 هرج ل ءءالذب , كلالحلا عفد نافذ زلابوأ هريغ لقب دارتكلا 1 ةل مارا
 ل صخر قلاروهالا ىوس ناك رطىأب علان تحأو اي ناكل هريصب ارمق لتقول ي>

 بيير ن/ || باكفالرطت هيفو ةيانعلا ىفاذكح هر عفدنتف تبان نعي بجاولوقأو اييلع مادقالا بصل ايف
 4 هلة ىأريغلا لّمقبدار ما نار هلخ مث ص رمال ىفزلا ىلءوأ ريع ل ةىلعمرك أاذا هنأ مههتكرمصلا ن نمهاركالا
 :أراتهرك أن أن نيكملا زايد اريو ل تقبالا هسفن نمد كل , عفدلا قد رطب

 تاكنم م ىأب زلا فاك ل جرلا فالخي |همعدلولا بسن عطقن الذ اس صرب هناق ع رمل هن نيكعلا لع

 سل هلمقءالاهسفن نع هعفو هناك« وهريغ لاق دصق نأ, ؛عقدلا قد. رطب لتقلا نا لد احتاوهاركألا

 ا الف هلدقالا ا هع هنكعالو هلق م مزح ا دكصق انام لاذ كب 1 الر م راشأ اريبعت لب بجاو

 5 ”رتنوكيهنال ( 1 هلوش) هل .ق بمص ثيحاقينيلسملا لءرهش نم فال ريصلاء كوالا ناديشي

 (اريخوالم دو هلوق) ني ءاغلانمد ةايلا مهتم سم (ةهنَع 2 هلود) قىعموةروص داهعلل |

 اريمْم ناكن اف نامالا راكىدلا هولا ىلعذينلا نوكي واداه- ضقنلا ناك تلدبت ل ةءاصملا نال
 دحاولا كلذ. ذب تكد ارس نيطسالا ن مدحاو مونمأ نأب رمثتنمريغ ناكناو كل ذك ذ.ذلا نوكينأ بح

 الفا مضع مصل ىلا سمات ضماذ ااماواها رق هضقن ىأرغ ورا ماوااذج رح ار نذالا سايق ىلع



 نمعملا ثفف نم ىف“ لاءزحتا)

 ار تقيل هلت سدا بر مانق لار هاكنم نكئول هناقرهاظوغو اذكهو هارعأتفف

 نينرعلاة- و لل هنأ, هللعد قو فيككلذ هل نارا. تالا ام

 هاع4م ممل (خلذأ م رون مرحلا مدقق خب هو مرح ضراسعت كلارا و تماما

 نيفصلااءا ةدلاد_:عحاصلا ىلعالو لاتقلا للعنو ردقبالن يذلا ىأن ايدصلاو ءاسنلا تق نع مالسلا
 د ارمانامهف هناكو رب لو الارباغب اًذهو كش هغوأب ق نم لتقبال عماوجلا عج ىتو ةيناخرامتلا ىف يك

 نأ: لعفل اعمتردغلادارملا ل. ,كااذكاو سدلو لعفلاءالةوةلانةردقلا حا. هلا ىلعو لاتقلا ىلعةرد_ةلاب

 دحو:ملاذاام ىلع لو يوه ذا كش هغوأد , ىف نمل :ةزاوج مدع هءفاذبالف حامصلاوأ لاتقل !ىصلان 0

 راظا هيف و حايصلا ىل- ءردة. الن اك اذا ام ىلع لو« قام !انانم ىو اديسلاه نباح امامأو كلذ هنم

 مع او لوالادر 5 كش هغولد ىىذلاف٠ غول , ماع ن : كشال هناعمجا اصلا ىلعةردق ىصلل ناك اذا هنال

 (نانهنوةوق) نيبو عدا بيرلو سرور القرع ىبنرملاة ضل
 الوقع ادود حن علازو فرخ ىذا ىرازا هرسفوامنأق ازهش اول عمال مالسل 1او:السصلا هيلع هلو

 لايالاو أ اصلا ىلءولو رده دا اذا 2 و نونحلاك نوكيذن.ح هنالنزمدملاو

 اطااخض الىذلابهارا اذكحو (ىمع أوهلوق) رهن نيلسلل هني راكم رثكتف دلولا هنم يح هنال لتقف
 1 !سانلا طاانضال ىذلا لاسحلا ف :مئاس لاو سانلانوطلا خال نيذلا س كلا ل هاو سانلا
 رادق مكر“ :الم-ه اج ىلا وق نيلسملابناكاذاو نافطسالاو هن دوتلاالامهلتمب *يثالفاول تقولو مهنم نرحما
 ءاسنلا نودصت ال ن نءاواكحازا عماوصلا بامصأو نايهرلاو جقتليال ىذلا ىنافلا عشلاالا برحملا

 00 اد ءامالا لرجال ةصالخم نع هدفو رهن مك رت مهلج نيب ريتعف اهدإو جربالى لازوعلاو

2 

 تارت عضوو معتم رجا له مالسالاراد ىترادلا نال ءو مك رتدارأ ناو مهجرذمو هتدالو جرت
 00 ءاحلابو فاقلارسكو ماللانيكسنو تحت نمزاسنئملاءايلا مضر عقانال ىنءمو مارا ىلع
 _ةنو يرعالاب هريسغتبدالاناودلا زعم خفلا ن 2 مُدقُت (دعقمو هلوق - ا[ لادم لعد

 در ار مفاهط الا دعو .ةكرحان د ارلاولعقأ ىذلاره عفت نا نر زعم ىد :ئجريلا نع ىوجلا
 ا ازمهدحأ نوكيناالا هلوق) ىسوتناهضرم لاط ىذل|نمزلاو ءاضعالا :*ةاادعقملال.قو

 نوكناالا ىناسفلا يشل الو نامدصلا لّقنالو ةيناخلا ىو موتكو ثرسك هلق ىف نال  (ككلموأ برا
 رك ذنمرئاساذه ىلعو لتةيال هباو ض لول مهنا دقي .ةءاذ_هو لاتةلا عضومدو رض>أ دقو اكلم ىصلا

 لة وهدف لوقأ وهو رضحمل ناو ىصلا لقب لص 0 ثرمكن |لمأتلا ء-و لعلو رب: لمأت ه-هفو
 ىعقاو اءانثتسالا نا اعاو هريغو ىصل نيب قرفلا دا ل سطع ,عونه«ركذ سمرئاساذه
 ناناوصل انءالقعل اردو دح٠ نع ل اننر فر ىذل اي دره سفت ىلع ىنافلا شلل ةيسنلاب مم» الفئصملا مالك

 (حاالتاقاذانونحلاو ىصلاوهلوق) ىو لام الاوأ حايصلاوأ لادقلا ىلعر دةءالىذلابرسفد
 0000 اءلادقل را لا سل ال لاتعل ا!ىلعةردقل ادرحمن اى حرص

 نهنانم معمأو ل م انهيئاخراتتلا ف يطل ملاذ

 لتقلانال ) ىعالاو دع-ةملاو ملا ّ ؛ فاش ثلا انفلاخو هلوق ) قى 1 دوو ل-:ةةءالك ض هعولد دق

 ضعى تحواماوءازحارادبتسدلو فيك اراداسندلااننق ٠ قةمد. ةورفكحلاءاز هددنع

 ص.صخرهاظ نا لاق»ن اق ىلب رد.ءولادرعك نورت الع اهفسل ان الدامعل | اصمم اهتنتل تاءانلا

 منعر ةكلا نا عمووفو نيدسل |عوطةكمهريغىف هل فالخال هنا ىضتقي مه عفاش !!مامالا فالح

 (عوطةمد.ق ثمحربنل ٠ 1 ازه نان الو (ناكتن عاد ا م

 نمناك اذازوحال دا 7-00 زحملاذا هبال فال نمهنوكب ل>رلاود.لا

 ىجش وهل. .ةىذلا وهن لاقل 0 ىعلادملا 0 وق ا

 ا



 كي (نيكح الئم لع)

 | تايثان مالسالاةضيبنعبذلاب ماعلاررضلا عفدهمف نالواعاجاز ود هنافمهئاسنو مهدالوأ دوج وبا
 | نمد وارثدب ىونعملا همشلل هع ىأ مالسالا ةضسب نعبذلاب هلوقورهت بجاو وهو صاسخلار رضلا
 | لاقو ىنلا كلذ لثس ثبال اونأ لاقى نب اوسرنت ناو ةيانعدلولاع مل ةضريلانالاهريغو ةماعنلا ةضيب
 ْ لحذئنح هناقدحاو جرخاذاالا موخمدسحأ لق لالاسمذوا اهسمايسف نأ ملعوةدلب مامالا منذو رم

 ثدح هاك ال' باك ىف هداوحرص الف لاخلا ةصمخلا هل احرطضمل ادزبالو هلوقو رهنلا ىناذك ة مالا
 نوكلةرافكلاو هيدلا بوجو ىنتنا اتا هثأب دارمالا نع ب اسو فالحن رك نري نمربصلاا منأي ةثاماو مزح
 اًذهارطضملاىلا هيف فلتلا ةفاضا نم عنعامدجوبمل هناةرمغلا لام فالح مهم موسرتتل مهلاناضمفاتلا
 فرم سدو دعلا هلاني نال ضد رعتلا نم هجارخ | ىنامل(ملا ف مم بارخا نعائممو هلوق) نامذلا هقحت

 1 000 سأيالؤ ناماب لن دول كمرك ف ذم )ول هنال فو ابدس.ق هقفلاو تيدا تتك" فودعملاب قمت وهب

 علو تمور ل | ارش ىلوالاف ةعضايلل عتحا اذاو زئامعل |جبارخاءا لا ىفىلوالاو ده ءلاب نوذوباوناكن | فضتنملا لمحت
 ةيرسلا ىلع ىأ اهماعمسنلا ضعب ىتوةأر ماو فصملا ىلءىأ (امماع فاخهلوق) رئارحلا نودءامالا

 1 كعب أ اذا مهمر زاوجن ان مرسملا ف هئعامدي ؤماذهو كاذوه رن ىذلا نوكزاو4قاسبلا ل دق

 0 ادصق نال (مهدصق: نكللو هلوق )املاغ ملا لتق ىلا |ة. رط نك, لا ذا اعدم ةمنيطسملا ضعبباوسرتتا

 عر امو دنلب -امارغلا,نرتقتال ضو ر غلا نالةرافك الو همف ةيدالنيلسملا نمءوباصأ امو مارح لأ لت
 ل .(انيدم, نو (.٠ | دريالو تامارغلا نرتقتال ضو رغلا تالة افك الوسف ةيدال سلا نعدوباسأمو مار عسل
 ينم فاضي ةيعمرر | طرشإ ديقم حابماكراصق ةعزملااذخأ هكرت هل لب لكالا ببال هنا بهذملا نال ةصمخلاةلاحرطضملا

 ىس

 ير 7 /يزرخت ”ىايزسألا رس أن الاه ىلعف نارقلا نمئت توف فو ناك امنا ف_هتملا بارا نع ىبثلا نا ىوادطلا نعو
 / . لو و 14 : : : 5 2 25 .

 َ لحس اعبر 5 ليل || ىدنجريلانعىوج عاضلا نم فاضالفاننامز ىف ظافملاو فحاصملارثك د قذا فمصملا جارخاب
 حرر“ كاتو ير ”او ديت حابصملانءانخماهرسكوءاخلامذب .(ةيفخىفهلو:) روت فافذتسالا فون لاعم ىبنلان ا يمصلاو

 نا 0006 أ افلارشعىنثا مظعلا ر كس علان وكنا ىتش و فال ةعبرأف شحلا لقأ امأو (حاديرمسل اامأو هلوق)
 ةمئر : / ىثااؤاكاذا اورفي نا نسأل ىتش ال ةناخملا قوذل#ق نماسفل يش ءانئا بلغ نلمالسلا هيلع هلوقل

 1 : عير, ١ سأرالف بلغ نب هنظ ىلع باغاذا هنا لداحماو لاق مم ثيدح اركذو رثكأ[ و دعلا ناك ناو اسفلأ شع
 ل 5-8 انه 0 1 اقلطم ةنالثلا نمرف» ناهلز وح هنا مدقتو الس هعم نك ملاذا نين | ن عرفي نادبحاولل سأن الو رغب نات

 0 ير د ىلا هلوق) امدح عسنملا ف هلءجانخشلاق (متااءاسلاربخلاةيوهلوق) ىبتناةئالث نمةناملارفتو

 نر اطر ركزو ل إو نوريسو ليلقددع ىه طولا فو ةئامج رأ اهلق أد ايز نبا ل اقو ناّئام مامال !لاق[كاهلقأو (ةئاعبرأ

 +, || ىدنجرب مزعل اهءافولا كرتودهعلا ضقنردغلا(ردغنءانمنوهلوق) رهترابتلاب نونكيولمالا ف أ]]
 || نأب عادلا مرحال ةٌئاق برا تمادام هنا باوحلاو لك دف ةءددت برحملا مالسلا هيلع لاق نكحل
 كى و 1 0 : 0 ا 5 5
 هلا 1 ممن اولفغي تحرش ابوصولا بهذنوأ هيذمهبرادخ# 0 مويلا اذهىف مهب راح الانا مهر

 ىكليإ : / زوحت ال هناقاوذمأ ىتح موملا اده ى راحل نا ىلع كهع موتدد وائذ» ناك اذاام فالخ كل دوحيواتاسب

 ّْ ىوج ار دغ نوكف برحلا عاد نماذه سلو دهعلا ضن ةيراح افدهعو ناميتسا اذهنال ةيرامما || هي 5

 || فلح ري_غن ملعب ال يح نم مصخملا ىلاركم ل اصناةعب دانى دن علا نع لقنو ىاحلا حرش نع
 |وهولولغلاوردغلا نيب ةرياغملاحراشلامالكر هاظ (حلاءانولا كرتردغلاهلوق ) دهعضقنوأ دعو
 أ دهعلا ضةن له: معأردغلاو ةصاخ مخملا ف لولغلا ناكل هن اخ امه الاكو لاق تير ردا ىفام فال
 | هبل ثمنم مسا (ةلصو هلوق) رهن ةمدقلا لبق خلا قىأ « (ةنايخلالالغالاو ل ولغلاوهلوق) ىسوتنا
 : هللا ى راحيل |رسشىفوهجولادب وتو ءاضعالا عطقكمريخاةريعوالاك: هلعج عب هن لكن ىأل دع

 || حرش قو هلوةورردرانلاب قارحالا» .ريظنو مهلالذا ىف خلي أ هنال هل_قاسعسأالو مهب رفظلا دعب ةدهنملا

 ١ حات فاك لبعفتلا نموه هب لكن ىأ هلوةوراستن لا حرش ىو لاق ثمح جاب زا فاملفلاختىراخبلا
 : هبرضم هنذاعطقف هررضز رادكالاتق تعقواذااسع فلا ىفا هز اوجد.ق ةلثمانااعاو تاغالاو ءاسعسالا
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 (نممملا من نم ىنانلاءزحلا) 1

 ةنانبلا نع ىوجائنو دس رعلاىلا هلل الوسر مالسلاهيلعادنا نولو#. مهنال مومالساب عمال مهند

 هدارمواسنلاو ماك مهلاوماو انام دك مهؤامد نوكتلذي زحا اولذياغغا لعل وقل (|:لاممهلف هلوق
 ىليز لومقلادر دس ءاهئادا لق ممل لصق ةعمعلا نال يأ الاف روك ذا ءاطعالاب اذكو لومقلا لذءلأبأ
 اوضرعتوأ مهلا مأو مهمامدل امض رعت اذا مهملعانل بحو انءلع مه بح ىا انيلعام مهماعوانلامم4هلوقو

 مهاومأو مهمامدل ضرع تناك هيزحلا لو.ق لبقاماة ضرع تلا ددعض عد ىلع انضعمل بهامانلا هأوانئامدل ٠
 اهريغو تادانعلا نمموماع بح هنادارملا سلو ضرعتلا اذهل اوزلالا سل دب زحما لوقف كل ذك مهو ا

 نودطانالذات اداسسلا ب رقت فاصتنالا نم (انيلعاممهلعو هلوق) ىدنجريلا نعىوجانيلع بحامأ
 تادا.علابههباطخ مدعنأ عاو را بر شدحالا | ىذلاذ اومو صاصقلاودود-كاامااندنع اب ا

 نو.طاخع مهنا نمقارعلاخ اشم هيلعالافالد مصل اودو رهنلا*اروام حاس مهملا بهذام ىلع مضاوأ"

 هغامت ل نملتاقنالو هلوق) ْ رفكلاة وقع ىلع ةدايزتادانعلا مك رتب ةرش الا ىف نونقاعب مهما ىنعمباجب ا
1 

 لاوهالا بل سو ىرارذلا ىس ىلعالن.دلا ىلعمهلتاةنانان ولعت هوعدلابممالواني و رامل (ةوعدلا ا

 ريغ منال مرغب الو هنع ىبمنلل مان ةوعدلا لدق مهلثاق نمو لاتقالب دوصقملا لصعمف نوب مسهلعأو ا

 ,تلشكل سسس-سلل

 ةرعن

 اقرشةوعدلاراشتنا ىهو ةكحاو ةءق.ةملا لف ةوعدلا قلطا البز ىفاشالافالدت نموصعمأ] ك/
 مالسالا م وغلب لا موق نيكحرمثملا نمنوابسملا ىتلاذاوريبكل اريسلا قلاقاههاقماهرو هل قافأن رغو ٍْ

 ىلاعت هتلادالب فن اكشالو منفلا ىنو مالسالا ىلا مهوعدي ىح مهولت قب نامل تش الف [كحالو ةقيقح ١
 اتي نام ىئشالف مالسالامهغلب ذاو اد_مهل روعشال نم ٍ

 2 ةوعدماو رح ةيزجماىلا مهوعدي ىتح مهول

 مهئاق باب رلاىدعالا رعلا ةفاكل ذك لادلارسكب بسنلا ىو ماعطلاىلا ةوعدلا فاذكو لادلا ته أ

 || تسنلا قركلاو برحلا ىف مضلاو ماعطلا ىف تفل لءقو بسنلا ىف نودقفنو ماعطلاةوعد نورسكم |
 ىب ىلءراغا مالسلا و ةالصلا هلع هنال كلذ بالو راذنالا ىف ةغلامم ( هتغلب نمايددو ءدنو هلوق) ىدع ا

 نزوىءاو ىوعدب نوكتالةراغلاو احامسم ثا ىلعريغت ناةماس |ىلادهعو نوراغمهو قلططملا|
 نودءتس ةوعدلان مهنا مع ناار مذ نضال ناب د.ةموهو نامدتسالا قلطا ماشلاب عضوه ىلبحأ|

 موجرخأ ىأ قلطصملا ىن«للءراغادقو هلوو غلا نءرح لعلاك ناظلا ةملغو نوزنصخ» أ نو اعوا ا

 ىوونال ل ب حرش نع لةنوهيانعلا نعانخيث نولف اغىأ نو راغمهو م-ملع ههودج# مهئابخ نم 1

 رصانلاهنال (ىلاعت هللا نمنوعلابلطن هلوق) ىمتناءارانندثنو ةمعملا ني-غلا, نوراغناأ

 هيلعدنال (قيناحلابصنبمهب راحو هلوق) رومالا لكىف هيناعتسف هثادعا ىل_عرمدملاو هئاملوال||
 1 ميلا متو نونلان اكج اوما خفي قينوغم عج هلوق) رمفئاطلا ىلع اههصت مالسلاوءالصلا 1

 3 ة.راق فوم ىنفلارب علاق ىوونلا لاقو بدالا ناد ءرك ذءاملا ناكسا منوتلارسك م

 قيناحو تاقينوتمعجلاو ن>أ اهثدنأتو رك يباسعلا ىفلاقورثكآلاد_:عة_-وتفم ميملاوةيرعمأ
 ةيلصأ ميلا ل_.قو ىراذا قت قدح مهوقل لوق ف ناندئاز ىلوالا نوةلأو يملاريث الا نبا للاقو قناحوأ

 قرحزاحاذاو (مهةرحوهلوق) ىلحلانباحرسش نعىوج برعم ىمعأو ه لقو قيناحم ىلع هع 1
 ىنيعلا نا عمموتعتمأو مهرود قرح ىا ىنرء) الوق نمر عظم افالحتر نىلو الا مهرودو موتعتمأف مهتاود ْ

 راسنلا لاسرابولو نولتاقن مهنا ةنتفلا له نم حالسلا عيب هركو فنصملا لوق لبق "ا حرصأ

 حفلا نعرد» ف مها ةرفظ نظل | ىلع تاغاذاالا مهعو رزداسفاو (مهراحت | عطقو هلوق) مهلا ا
 هعطقو ريضنلا بلك قرحأ مالسلا هيلع هنالرحبلاوردلا فحرصةيوةرشملا مفراجعثالا عطقىف قلطأو ]

 رمالا نال(! :_ظعبباوصرتت ناوهلوق) هيانعرادلارغصمةربودنزو ىللعةربوبلاو رم ةريوبلا ىقو

 ملعلا عمم مركز اصف لسمريسأ نع ندغوأ ةنيدمول 2اظذادس الاعت امريغلا ناكو لو قلطم لاتغلاب
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 ودعلا نمير نمىلع نعضرف ريص. اماريغتلا ءاحاذا ةريخذلا نع ةيابنلا ىف (اماعريفئلاراصو |

 مسهناالا نيرداقوأ ودعلا ةمواقم ن عنب زساعودعلابرقب مهزنذلان اكن افداهحلا ىلع نورد. مهو

 ىل-ع ضرتفي ىتح كلل ذك مهملب نم منيع ضرف مولي نم ىلع ضرتفا نواهتوأ مه لسكل نودهاصال

 رهملا ف لاق ارز اهزيمهجتوةزا نحل الص ليصغتلا اذه ىلعو ايرغو ارش مهلك نيلسملا لعب ردتلا اذه
 فال قاطبالاع فياك.ةوهفالاو مهدعب ناربخلا ل صوىتح برحل ا ماداذاءانعم ناكو تْعْلا نع
 جورذحلا ىلع مزع نم مئادال نا بحي و لع نم برغملاو ق رشا لهأ نملك ىلع هيوجو ذاريسالاذ انا
 ىدانمورفنتسملارمت لءقرو ىسرتناهعنموأ ناطل لا دوءقوأ مهاساك تو سانلا جورخ مدعلهدوعقو

 ا.غابوأ ناكارفاك ( ودعلا معه ناهلوق) هحرشو ربو::لاحما ىف روتشا ربمت هبالاةسافولو ناطاسلا

 ناكوربخلاعممنم لك ىلع ب حيمناهرهاظ ( عفدلا سانلا عج ىلع بم هلوق) حاتفملا نع ىو#
 ةأرملا ب رختف هلوق) مهب رقن نم سانلا عسمجد ارب راهنلا نعق رسام ىلعو ينل نع قيساك | عيطتسم

 تش وىوجاد سلا لاقودعلا مدهاذا سانلا لك ىلع زن معض رفد اهجلا نوك ىلععرفتم (حنادمعلاو
 اهل مرحما طارتشا لل د,داهعلل اهعم بهذي مردعامل ناك اذا اع همفام ىلعةأر ملا فبوجول دية. نا |
 اذكو نايعالا ضو رف قروظالامهقحنال (هدمسواهجوز نذاالب هلوق) نيعضرفوهو لاف

 (مثنو فل هيف هلوق) ردعتملاءوحتو جوزلامثاب و رهندلاولاو نيدلا بر نذاالد نار دلولاو نودملا
 ىلبزههعشاامدركمق مارح هدة رق ةعاطلا ىلعرح الا هسشن هنال (لعجلا ءركوهلوق) .١ ىوجح بترعىأ
 رحالا هب هنالهلوقب لاع ثيح دي ادحلا ىنامو هصوصخم مامالا ىلع ةهاركلا تومث بجو ليلعتلا اًذهو
 ءينلا(ءىف دجو نا هلوق) فرصتبىدنؤاح وف دح"الا ىلعو مامالا ىلهاهتوش بدو هبلاةرو رضالو
 دحوناوىاآ (الالاو هلوق) رم ةمنغ لاتقلاب ذوخأملااماذم زحلاو جار#لاك لاتقالب ذوعخأملا
 د أ دقو ىلعالا عذدل ىف دال اررمضلا لم همذو ةسامداهجلا ىلا ةجاحما نال ركسال ىف لاملاتسلامىف
 ةليلحلا ىذ ن عرزعلا ىزغي ناكرعو ءاضر ريغب هج احل اذنع ناوفص نماعو رد سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ريمالا ىزغال ابقي ىلبزلؤوالا ملاوانيب املاضنأو رك ىل_.:و دعاقلا سرف صءاشلا ىطءبو
 نزعا تاثوهو ثىد حلا فءاحوهل جو زالن1كب رخلانبزعلجر لاهو ودعلاىلا هئعناذاشدحلا
 فيصملا مالكل نيام حراشلا مالك (حلاسأ,الف هلوق) ةيانعدلب ىلاداب نمباهذلا صوخثلاو
 لمص نناالا هلعف نمىلوأ هكرتاسل لمع تست اهمال ةهاركلا ىذَحَتَت سأدالو ةهاركلا مدع ف حي رصدهنال
 هركءال عجمان ا فنصملا مالكح رهال لاقي نا قب ىوجمب رمتلا ةه ارك ىلع هركو فنصملا لوق
 ةهاركلل ادري لا نعربتلا ف امرهاظ فال-وهو* ىف هيف نكمل ثم ةمذعلاملا تسد قد>و ناو

 وفاذمو ةمنغوأ اًميف نوكينانم مءالاملام لا تدب قنكملاذاةريدخذلا ىفام ىلع ىنتذمتاسما
 ةعئاضلا لوم الاكء ريغ ن هؤأ ءىتأا نمل صأ ناكءاوسلا لا تدب لامدوجودارملان ا ةللاليئرشلا ف

 ديرقتا ذه ىلعف ىسبت اًهلتاقلل ن اةرصبال ةهتغلا لامو عّتاضلا لاملا نان ىو جلا هيفرطت ند ىبتنا|

 مامالا برض» ناا:هه هيدارملاو هلوق ) ىنمعمجلا ذب ( لع جلا هل |و5) هنغلا نع زارتحالل ءىبلا.ضنصملا |
 (مهانرصاح ناف هلوق ٠) رك مهمسقت | بيطبواف ىذا حوت مهسفن |بيطالب ىأ (حلا سانلا ىلع لعجا 1
 لتاقام لاقدنا سايعننانعىورامل (مال.آلاىلا مهوءدنهلوق) مهبانط>اوموماعانق.ضىأ |
 كر هرمشلا او نا ىلا هب راشا(دا رماعهلوق) ىلب زمالسالاىلا مهاعدالا طق اموق مالسل ا هءاع |

 ىتح سانا لتاقاناترمأ مال_سلا هءلع هلوقل مالسال اد. هد مهل ص رعتب الاغاو ىوج فدصملا مالكن م |

 هلوق) ردلاتقلا همزايرسابراح ناو لتق براحن ا هنا لع ناف قد رطلا نماال حالسلا ىلعةردقلا

 مممنالمالسلا هيلع دمعماونمامهنا ءاودحو اذاق كرشلا نو دقتعي اوناكمهنال دمحوتلا ةملكن قتكا اغاومالسأ هيلع هياونهؤي نانمدبالو اهقحالا لاو ماو مهءامد ىنماومدعاهول اقاذاف هللا الا هلالاواو:



 (نيعمل اخف نم يحاثلاءحما) 10

 | لداحو ىأ م داحو مهماوعةوعدا ةيناثلاو ةمالا صاوخ ةوعد] ىلوالاو ةعنقملات باطلا ةنسحا |
 ا نأ ريغنمىأ هلوق ) نيللاو قفرلا نمةلداحلا قرط نس أ ىه ىلا قيرطلاب نسحأ ىه يا انمسدناعم

 ةقاطاا لذي وهدلوق) ةتغبلوخدلا موعجلاو حامصملا قاكدعق باء نم مدس, مده (رافكلا معجم
 ةرمئاس ىلاعت هّلئا ل .دس قف لاتقلا ىف عسولا لذي هنا هفرع هنأ حال_صالا حاضر !نعىو#لالقن (ا

 وه مالساهءارو سدل ناكمىف ةماقالاوهو طابرلا هعناوت نمو حلا داوس .رثك:واىأروأ لامي ةنواعموأ |
 نماو هقزرو هلع هلع ىرحأ هيف تامناو ةناعمس همهردو هنامسم طارملاةال_ص نا مصو راتألا ٍْ

 ءاسنوأ ادينعولو (ضعنهنماقنافهلوق) تفل ن عر دربك الا عزفلا نمانمآ اديومتثءب وناسنفلا |
 نع ىوج ىنءملاىلا ارظتريهذلا عجامتاو لكلامثا ضعبلا رمق ناىأ (اومأالاو هلوق) رمغأ
 رمتلا لاق ملا وص ىلع بحصالو هلوق لل دب مهنم نيفلكملا دارأ (سانل ا لكىأ هلوق) ىراص-ارقلا
 نءطقس ى ةفاكضرالا لدأ ع..ج ىلع بوجولا نا اذه نم مهغ. نأ ىيش الدردعسلاىثاولا نعأ

 برقالاف برقالا ىلع ضرفب ىل, لا نيلسملادونملا نعرمشلا مهلاتنقب عف دنس الذا مورلا لهأ ل ةةيدنملالهأ |
 زيهجلاو: :زانجلا هل مو موصوةالصك انبع ضرف سال !لكمالا عقت ولف ةياقكلا عقت نأ ىلاودعلا نمأ

 ةيريسفتلاىأ ىنععةيطرشلاة ل4 ىلعةلخادملا ءاغلانوكمف (ارعسفت تعقوة.طرمشلاةللاو هلوق) ددأأ
 000 4 لاتقلاب قهارملا ن ذا نأ بالا :ريخذلا قو ىصلاكه و دعملاو نوذحاو ( ىص ىلع ب حالو هلوق) ىوجأ

 هعنما مه ناكن اوبأ نبالل ناكول و لتتقلا فوحن مدع ن ذالا ز اون ىدغسلا طرمثو لتقلا هيلع فاخناو | ب 00 0
 نيساسعلادارأ املاذهو جورخلا هل يش الرش الا نود امهد> | نذأ ناقَدقْسَم هرفس امهءاعل:داذا أ 0 د ضير فا

 هيفرغس لحال همفو جارسسلا نءرد كمأ لردنعة نا نا كمأ مزلا مالسلا هءاعل اقداسهحلا سادرم ١ ليي 0

 ناقىرختءامهد>اوأن رف اكاناكولوامهماةمناموب مالا مأ هد حلاو بالاوأ د حلاو حااممنذانالارطخ ْ 3 ل 1 ةلرعر 6ك 7

 نأ ىت. ذب ال كش ناو جرخر فكل لاستق لجال ناك ن ار جرخمال هيل ءفوشلل هعنمنأ ىلءديرعتعقوأ| ةلمو ا
 ةراحتلاو جارغس فدعا نك مهن ذاريغب رع عامضلا مهلع ىثحت ناف ل وصالاىوسامو جرا كامرا اكعزر 2 ا ى

 هيزازيهعلا باطارفلاةرادقلاو لل رفسلاب قل: و ةراحتلارغس قهيلااحاتحا اذاالاامهنذأ نو دي رخت ف ”مففو 32 07

 جوزلاو ىلوملا ق < (دبعوةأر ماو هلوق) وزغلاهل سل هنمهقفادلملا ف رسل ىذلاملاعلا ةيناخراتتلا ىفوأ| ميم ثمر 7 : 0

 هقالتديفي ارتي فعض ىنعنلا للعت تقرب ةجوزماربغىلعو جف هيجوزلاهرأوهيوجوهدافمر | ١ 24 نيب ني.
 جيوزلا قح ميدقتب لياعتلا نال صاح اورد هعب اونو حاكذلل عج رباسعق رمأ لاثتمااهمزاباارعلا قو ا 2 ندير <

 هنجيو لاا هرعأ ناو اقلط هىنهيداهجلااهملع ضرتفدأل ةأرملا ناقة أرملانوددسعلل ةيسنلابرهاظىلوملاو | 0 38 ف

 3 رات رلا مدع للع ثيح ةهنغل | ةجسق لصف ىف هيا دا هن حرصد اه |نءاهزممل وزال نكرلوأ ْ 3 كلا
 رهاظلاو روغلا فا ىوجداهحجلا نء يأ هعتمد] ناو داهحلا نم لوما هنكءال هنادد بحال 2 ١ للع متداهىلا ضرف ىأ هضرف امهةحلإ ! داهحلا نعامهز تل ىأ اذذو لاق مداهجلا نعامهزدتد ىصلاوأ
 لبهمعرغنذاريغ رفسلاهل سل نودملااذكو رهاظ سدل ةبافك الع ضرتفي فج و زالهتلان ا
 أ هعوحر لءناجبو رخملا لذ لج ااا ما لاا ىفا ذهورمأب ةلافكلا تناك ولس فنلاب وواضد أهلفكوأ

 | (عطقاو هلوق) جرعالاهنا بدالاناودنهمتفلاىف (دعقموهلوث ) هحرسثو ريونت هلواحلدق
 ريش (داهجملانأ ىلعءانب هلوق) نادوسودوسا لم ناعطق ع-هلاود.لاعواقملاعطقالا حاصلا قىلاقأ
 لاتقل مه>و رخىئنملان اىلاراشأف انش ركذاذك نيمسل اداوس هريثك نودم_مراعم ىننلاناهلاا

 |ءاضتقم (ودمعلا مده نانمعءضرفو هلوق) هيلا بايتحالاد:ءداوسلا ريثك:ل هيو وىفانيالف
 هفلاخو ةينملا فام ع رص وهو ,هريغو ٌودعلا همصق لم لهأ هنفءاوس سانلا ةفاك ىلع ضارتةالا |

 - د

رضالف ةعاطت ءالا نمد الو ىوج هنم برق نء هص.صخت نمةماخلا فامأأ
 0 ردّقب ن ماما فن دملا ضرما ج 

 ا هبودسول طرشو ة.حارسلا ىفو تن اباقرا هءف نالداو سلاريثكتل ب رض نا ىجش عفدلا نود جو رخل ىلع ا



 >> يس

 ١  2ا ا ل 1 222

 عرش اغاو هسفنىف داسفإو لتقوهذا هنيعل عرش مل هنال هريغل ضورفم هنالفةيافكلا ىلعهنوكامأو ||

| 

 ىلاعت هلوقب مونعدءادلا تناك اذالاتقلابرعأ مث نسحأ ىه ىتاانمهداحو ةنسحلا ةظعوملاو ةكحتاءكيو |
 كاع هلوق نامزالا ضع ىفءادتبالاتقلاب ,رمأ م عفدلا فمفنذا ىأ اولط مهتاننإ واتاق, نذل نذأ |

 اهلك نامزالا ناقلطم لاتقل ايدءادنلاب درهأ م مهوكدو ثمن يكرمشملا اوانةاف مرحارهشالا حسا اذاف ظ

 مدعل نبع ضرف هنأ عم هريسَءل ضو رقمه عم هنأف ماعلاريفنلاب ض قب الثلربغ هنمديالدقلا اذهو

 <11 ( نكح مالذم ىلع

 ا امهدحا دومشولو ىرتن ارك وهو رارقالا ىلع ةنهدلا لمقت ف.كخرارقالا نع هعوعر ل تاذا هنأ ٍْ

 هعرذوالعن او دهاسُلا لصأ ىلع عطقلاب :داهشلا لبقتالو لمقتل رارقالا ىسءرخ "الاو ةنياعملا ىلع
 نو دلة نمرمخ هيلع هلتاقب نم لت اسةيوااصن غلس ناو هلام نود لتاقبن اناسن اللز وحيو لغسن أو

 ك.هشوهف هلام

 درب تع دع جدل تح و22 . 0 دع د

 200 ا ل مود دوم ا دهم اضن 2و ل "سيرا 2
 ودعلات و زغنم هازغملا جهر زاغمىف مالسلا هلع ىنلا هقيرط ىهو (ةردسنزو:دريس عج هلوق)
 انش هطضةازغملاو رح مهرفكى فاشل دنعوانيلعايرح موك اندنعداهجلا سدسواو زغلاّتقلل هتدضق
 دحأ ةوزغو ةرعلا نهةيناملا ىف رديةو زغف نامةرعقادعب ملسو هيلع هللا ىلصىنلا تاو زغو مبملا تف
 ىف ريمخو ةسداسلا قريضنلا ىنبةوزغو ةسماسخلا فقد لاو ةسعبارلا ىف عاق را تازو ةشلاقلا د
 اذه (ريسلانمةلاحلا ىهو هلو3) ىؤوقلا ن ءانضشةعساتلا ف كومتو ةنماثل ىف ةكم فو ةعراسلا
 هر ىنلا ةقيرط ىهو هلوق نم قساموهفني؛ذحناوءاهقفلا حالطصا| ىف اهانعمامأو ةغلل اق ةريسلا نعم
 هريس هنموارشوأ تناكاريخ عب رطلا# :ريسلارابجخالاب حا لاقو ىوج هيزاغمىف مالسلاوةالصلا
 هلوق) ىدنفأ حنة قي رطلا نعي ةريسلا, وم م نالفو ةريسلادو 2 نالفلاقبو امهتقب رطىأ نيرمعلا

 بلغ مءأاضيأو هود اهجلانمهضعب ررعوةفا لا عطقو ريسلامزلتست اهنوككلذ بسو (حلا تيلغم
 هك ذام ىلعرامتخ الا ةرابع (ماباكلا اذ_هابب ىساماوهلوق) ر-|رافكل اداهج ىلع مهفرعف

 ةريسو هيزاغم ىف ءةقررطو مالسلاوةالصلا هلع ىنلاةريس عم هزال كلذ, ب املا اذه ىعمو ىدنفأ حو

 ةرد صا نانا هذهركذل عاد ىأ ر ظني (نيلهاحاوناك ناو هلوق) ىبهتناكلذ ىف مهتع ل #ةنامو هراععا
 مهرة دحو ثيح ناكرتملا اولتق اىلاعتدلوةلفاضرف هنوك امأ ( ةيافك رف هلوق) ىوج ةمل صولا نان
 نوكينأز ودع هنا بدجأو اسابق ريسالا هنمصنم نازاف نمأسملاو ىلا نم صع هنا ضرتعاو
 | قاب ضارتعالاف ةيضرفلاهب تنثالةابعطق نوكي نأ نم جرذالوءفموأ العاف ناكءاود ضوصتلا هلو اذا ماسعلا نايرهنلا قهدرو صمرصختلا نم هلخدالامنظ لوعفلل ةبسنلارو ايعطق ل عافلل ةيسسنلاب

 ضعلاب دوصقملا ل صحاذاةبافك ضرفو هذ كل ذكوهاملكو ىليز هنيدزازعاو ىلاعت هللا ةككء العال

 دلاحلامذهىف عوطت هنأ اماعرمفنلا نكمل ذادوءقلازاوج نم اشم ضعب نظو ضعبلايدوصقملا لو صح
 نانىلاعت هلوقامأو ان ودس ناو (ءادتباهلوق) ىبتنا ميهلاوهودرافك ض رف هنأ ىلع مهرثكأو
 ناكو رد مهو دجو تح نعكرمشااواتق اك تامومعلاب خوسنف مرح ارمشالا ف هعرتو مهول :ةاف ولت اق
 لاقو ل.ملا فصلا حقصاو ىلاعت لاقاك نيكرمثملا نعرض ارعالاو لصلابار ىمأم"ادتالا ىف مالسلاهملع
 ليسا عدا ىلا هت لاق ةنسحلا هل داحلاو ةطعوملاو نمدلا ىلاءاعدلابرعأ مم نيكرماملا نع ضرعاو ىلاسعت

 فئاطلا مال.لاو ةالصلا هءلعرصاحدقو ةنتف نوكال ىتح مهواتاقو ىلاسعت هلو ةباهرمسان نك أ امالافو
 خوسنم مرح ار هشالإو لاتقلا ب رحتنأ ىلع لدي اذهةلاتقلا ند عونةرصاحم او مرح ىذ نمنمقب رمثعلا
 هاععوملاو ههشنل زملاىعلل محضوملا لل دلاوهو كح ةلاسةملاب ىواض ىلا لاق ةكحلاهلوقو ىليز
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 كو |

 رونتلا ىف اذكوسانلا ةلصا ىوتفلا «ءلعوالمرصملا قةدقفطقف لالا طرشلارابتعا فسول ىنأ نعو

 نمنا شال اركب ىلأ نع ىحامةسا-سلا نم ( ةسمتاخ)حاتفملانعىوج ةندب هملع تماقوأرقأ اذا

 (نيدملا متن منان انزجلا) : 5*2

 دحءاوسا مدعب ةف.نحوبأ باحأ اسما نيرخأ لا ضعي لاق ىد:نجربلا رمش ىثو (ححارصملا هنأ هنعو هلوق)
 مهسفناعمحالسلا نولم< اوناك هنامز ف سانل انا ىلعءانب هوحورصملا ف عطقلادجواذا قد رطل حاطق
 اهم قبرطلا عطق ىقحتمف كلذ ساسنلا كلرتدقفاننامز ىئامأو قب رطلا عطقردنبف ىرقلاو رسصملا ف
 نو.لارسكراقنحت هقنحت نم فيفذتلانأر قي قنخ ناهاضتقم (هقلح دع ىأ هلو ) كلذ لع ىوتفلاو
 ىفاملافالخن ةن_ىلالا لءروهملاوهو هلءاف قانخلاو لخدذح نم نوكسلاب لاسقدالو ةياردلا فاك
 فالعتو هو دكا[ ةرمربغهلوق نوك,نأ هملع مزاب هنالريثكل ليعفتلا نال اعام«دي دشتلاب هنأ نمةياغلا
 رد_صم نوكسلابلاقيالو نونلارسكب قتخلا نا ةيانعلاو ر ردللابز مانيش طم تيأرو رهن لصالا
 ظفل لامس اه (ةرمريغهلوق) هع عراضملاو نوذلا مفب هنمىضاملا طرضو ىبتن |قنذك قدح

 ةدارالاهذه ىلعةنبرقلاو ادعاصفنيترمدارأ ( ارامىأهلوق) ىوج بصنلا مزالوهوار و رحمّدرم
 ةرمهلو3 ىلسعرصتق | ثدح هتاقاع ىلعهردلاف هلق ىتح ةدحاوةرمالسر قذخول هنال هلوذ نم قأسام

 ىأ هلو ةبرصملا ف هنم ىنخ ارركت نمو فنصملا لوقرمسف ثمحردلا مالك فام عتريرقتلا اذهب وودحاو

 ةيدلاقهلوق) داسغلا,ضرالا نعاس هنالهسثلاعفد (هيلتق هلوق) ىبتنانيكسمءركذارإرع قذحخ
 بحت هيدلا نأىلاةراساردلاو ىلزلا مالك ىو انش ىلقثملاب ل قلاك هنال (ةفين ىأ دنع هت اع ىلع
 اهيوجو حيرصتلاحاتفملانعىوملادسسلا لةنو ةمفخن ةراشالا تناك ناو غن ىنا دنع ةلقاعلا ىلع
 ىهه-و قأمسوةردهملعف هلة ىت-الحر قد اذالاقٌثمحرردلاىنام هفلاذع و مامألاد عه اعلا ىلع
 لتقلاك لق اعلا ىلعاهبوحو نم حراشلا هرك ذا دهش. تاءان ا ىف ىفأ.ساملوقأو ىسرتنا تانانلا
 لع لمعي هنال صاصقلا بح لق مدلاب هلةةولو (صاصقلاوه بحاول اامهدنع امأو هلوق) لقتملا

 نال هتبوت لقتال ب اتناو داسغلا, ضرالا ىف هيعسل ل ةةيرحاسلاو ىدنقر عملا هجر و نيكسلاو رانلا
 رحاسلا لّتقب سدنعتلا ىنو لقب واله دن ناو هتب وت تل.ةذخالا لمق ناتاذا ثمان ادأ لاقو فرعنال هتبوت

 سا ىف قاسفلا عمدار رلاكهمق اعب ناهدنعلاملا ناهنظ ىلع ب غاذا مامالإف ركت افق رس هيلع عدا

 برض سنتا فو اهركم ةقرسسلايرارقالا صن لاق نم ياما نمط ىفو ىب قارعسلا عموأ بارشلا

 ةلغلائثنامز ىف هءلعلوعب نأ يش ىجلب زلا امو هن ىتفنالق عرشلا فال ةدرسسلاب هلع ىعدا نم

 ميشلا,دقعاو رهن مهنامز ىلع سدندقلا فام لمحو رابنلابالو لب ةندملاناليل قراسال وب فيكداسفلا
 باغ ماك تناك ءاةسارس زاوحلاةءاكح نأ 11 دوانديش هغلاخ د مهّمملا ةيقاعم .راوح اف ىحنادنع

 قارسلا قاف ةماغهماعر نمرهملا ألا ىقعمالو شعالا نم ق.سأ هنا عمماصعهز<ملو لدعلام_ملع

 روحال هنأ فن هنو راتؤغاهدك اوغلا فو سدنخلا فام هءلعلوعملافاداسفرثك او تلغار وحلا نوكر ادهاو

 هتبوقع قالو ريوذتلا و هريغبال ىأىتغي هيو هلوقف ةسايسلا ماكحو ناطلسلا نمهع رغبلط ىعدل

 هدهف ةمجارسلا ىف هلدمو عمشلا فالح هنأ نم سدنحتلا فاما *متاعق اوال ابزعمىفاتسهقلا ناذكو

 ةبقاعمزاوكةساسسلا ؟اح ىتةأ نةريخلا قهركذ ىذلا لمعلا در ىهف سدنعتلا نعونأت نم صوصن
 هلدن_ءال ىنعمو اسح فعضلاب ل. قارسلا عم ىثملاو بامذل| سام ىف قاسفلاةسلاعك فرع ال نم

 د.قملاو ىرتاكدمةموهاغاو تاعك اقلطم سل ه.سامسلا هباكحلا كات ىل ارهثلا بحاص ملم نال الم

 شعالاركوبا(ةمت) ىس#تناربخلا باص نمزءنهزلا انهرايتعا صن فيكوهديق مادعتا مدعي

 ةفينح ىلا نع نسحلا نيد نءىناحر و انامل س نع هلس نيد نع فاكسالا رك ىنأ نعذخأ

 وبأ طرعشوةدحاوةرحرارقالا:قدرطلا عطق تش (ليكت) انش ىناودنهلارفعجوأ شعالانعدنأو
 انه همقرطتو رهن هبرارقال وأ عطقلا ةنياعم ىلع نياجر ةداهمشب و هنعهعوجر لمع. وراركتل |فسوب
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 ءا (نكخ مالنم ىلع)

 لاملاذخأ ىلتقلا فكحالءاذاو ىناقثالا نعىوجدحلا طقس الهذخأ دعب باتناو جلي زدذخأ
 ل نم هلمق املاء 0 تالا ىفءانثتساا] ذأ لبق ةبوتلابّدحماهنعطقساس اور من ىلوالاب
 |١ هم .اتىتلاةل نال فذقلاا ةيآىنءانئتسالا فالح ةيرااءاز از لكلاذادحاو سفح نم اخنيكرنل

 ْ ىسفلاب ف صم هنانهلاحن ءراسخا ىهاساو فذقللءاز لصتالى هذا همدقتلا لحنا سنح فالع

 يشأ لاق 29د :نأ» اسعام لطبف اطقفابملا» ءانثتسالا دوعف لجان .اهلمق امنعب واهدي ةلاضاف تناكنف

 ا ةيوتلابذسحلا طوةسىضتقيالف الغ ظءتاذعورت لا قمفو ىلاعت ةلوتوكو 4. ليال ءانتحي الا فرص

 || ةيوتلا نأ ىلا لصالا ند راشا ىأ لصالا فراشأ هيلاو ( قيرطلاعطق ك ارتوه لبق هلوق) ىلز
 ىلو (افعوأ) ةديدحادمع لاقاذا لأ ى

 ناكنا ىأ فاكمري-غهلوق لودقملا 1 دح طوةسبحوبال لاسملاًرر نودي رتل نأو اضم .معم (لاملادرو كرتلاوه ليقوملوق) ةياتملانع

 رحم طقس نوذحتوا ىص عاطقلا نم 1

 ىوجاندنع ةروّلاب طقست الدو دحارثاسو هره- ءىف ءانثتسا الوع :ةتسالل ىربكلا ةقرسلاىدحلا طقس:

 انامز هلهأ 0 رطلا عطقول اولاق جبارمسلا نعربنلا ىف كلذكنس اواتاطم
 رهظ» ناوديال لد هنوف سدل هلل الع نأ ودرب لاجل امداقت عم قو دال هنأ حمام ع رد

 : زهطتاماالمأ ةيونل اي عرع لد كانا فن ارق :فالتخالا:رثذشن حو ىبتناىنذالىتلاامتاسعم هيلع

 ١ هلوق) د طر لا لاّدر ناب لولا ىلعف دهعلا مداقت ل.ق ذحخأ ىتحلاسملادريلو عطقلا رتب باتولاعت

 عطقوأ هلوت) ىرج قلعتباذاعرطت اوءاد:تباللوأ ضرعتتال نمله ىعنغلا لاق (هيلع عوطقملا نم
 ْ قرسا قراسلاكنام لا ىف عانتمالا بح وب ضعبلا ىف عاذّتمالافةدحاو هيانجلا نال (حاةلفاقلا ضعب

 ا هلوث) ىلي زدحاو تيءمكح لفاقلا تراصف دحاو زرحلا نالر من دعاو راد ف هعمو هو هريغعاتم

 عاتملا جارخا نوذجاو ىصلا ىلونا ِ

 | :ديدحادعلققاذااعف هلوقبحراش ااراشأو هلعهفتلا قيساكشللذك سلو طقف : حرس ناو هلوق

 || لق نملتق قرمالاو هلوةوهوةراشالا هذه نان :ااخلاو زك ناكل لوز هنامىلا
 مرحم محراذعاطقلا ضعب ناك اذا | هلوق) ىليز ف دوب ىلال افالخ ىصلاك سوخالاو (نونعوأ ىصءلوق) هاسلوالاىلاحرسوأ مهتم
 ا لغف ناك[ جو ممهضعب لعف عقب ملاذاف لكلاب تماق ةدحاو لرأس: -هدهنال (لكدان ءدحلا طقس

 نار كر أ نارام ناماملا | هلوق) ىليزدوقلا بحال لتقلا فاكرتشا اذا ٌئطهاو دءاعلاك محملا تدشبال هناو ةلعلا ضءءنيقانلا
 لاما اناكاذاامىل-_ءةلو#ة للا |

 ىقول والا هلم ما ىقىتح لولا ىلا لوك وه همةرمالا ن |: ىلا مالك قاءسر لهل (انغوإ ىلولا داقأف

 ىل-ءو هلوق ) فسون أ ن نعو ىنيعلاو ىاي زا ف ىذلا (مما نون لاوأ ىدلارمثانا فديوا لاقو
 هاا مر ميروذ نيرا | ةيانجما نال (حامسراذعاطت | ضعب ناك اداى'هلوق) فالتخالا ذه ىلعىأ (ىرغصلا ةقرما اذه
 1| نال 1 نوداعلا قع ىعانتمالا تحور صعبا قع ىلا

 ز را فل اخت عانتمالافانهام | لد دايس رارأ ىلع نو ذارت يطا مرد م 4 ا لست عملا عقواذا تح ل تال يح ف هيصاخكلذو :ىدعلا ف للخت هق-ىف حانسالا

 هرب غوأم -لاوذ لمخالا ىلونءا 0 أ (اةلطمزئقابلان ءّدحلا طةسهلوق) رحد>اوزرحةلفاقلاو

 || هرهعن ا 4-:هووذختأو لارتاالمأ عرض ترون بفومبل حواس نياك

 وأ اوت لاجلك تودصالبناو | ده ل_ةىف كلذ ققحتنبالو ةراملا عطقب قيرطلا عا اد نال (قيرطلا عاطق دح همزاب ل هلوق) انخيش

 نيرمااذيسب داما قيرطا | امناىهوىلاسعت هللا ةبر احم بدساا نالو همف ثكملا مونككالف ةعاسف ةعاس مهقحل ثوغلا نال نكامألا
 نوكحي د هل صرعت نفهملعادمعم درا طفح ىقريسف ارم ثوغلا هقحملا رئاسة ا

 قيخأو اناس اةلعمقيرطلا عاطق || لق نءلتقىفرمالاوهلوق) ىجابز ثوغلا قمل رمصملا ن مسي رقلا فو رمدملا امو ىلا عت هللابراحم
 ل 5 رحالاو سدحو بدأو لا ادرب 1 ىأ خا لق ىف رمالاو هلوةو هنأ هب قد :تسامدتفو هيادهلل انعتت لي لا فاذك مءاسب والا ىلا حرس وأ مهنم
 ا دمعلا دول (كقاعا موعدا ىدلا اوذخأوا ددسكر تلا ناك نا هولتق او اش ناراخاب ءاسد ءأوالا|

 عاطقدح همزلب ىيفاشلا لوقو دو فيس أ نءوهلود) هدحرشو ريوذت امم ةوفعلاو أ هريعق نشا

 !سامق قد رطلا عاطقدح ْ ربل فلاتو ىنيعوررد ةصصاتملا ةيلغتم ارش عفد مو سانلا ةلصا ىوتفلاهلعورامتعخالا ف (قيرطلا

 وه لبشو قب رطلا عطا كرتوه لبق
 ناكو وأ )كلاملا ىلا لاملادرو كرتلا
 ناك (و أف لكمريغعاطقلا ضءب

 نء مر م>راذ) عاطقلا صعب

 ةلفاقلا ضع ١ عطقوأ 4- 00
 الحلاق , رطلا عطقوأ ضعبل اىلع

 (ددصمل نب رص »نيد و وأرضعاراهتوأ
 اف (ىلولاداقأف) ةروك ذملاروصلا ف

 ريفر اءاوساةلطم لكحلا نع

 ىنأدنعالوأ لدقلاوأ دال فاكملا

 رئابنا فسوب ونأ لاةورذزو ةغشح
 ال: لتقلاوذمخالا نونجناوأ ىدلا
 دحءالقعلا ارش ابن أو نم: ايلا ىلعدح

 ىرتشلا ل انكر عون وقاملا

 اوعطق امه اوس و ناو مومع ذ طعس

 ىأ مرحمم>راذهإوق نوذحملاو ىصلاالا

 نءحاطةس هيلع عوطقملانم

 عاطق فو مولع وطقم انيباكر ثشم

 نافممتدباكرتشملاملا نكيرلاذااما

 هربغ نمو هنماو دحخأ ن ناو كلذكف

 هقالط | ىلع ىرحبهنا ميمصلاو نو دم

 حطقاذا ىأرصعارابنوأ الل قرر ذل|

 دل_>- همزانملارا وأ دالَص رقوأ

 نعوا.لوالا ىلا حرسوأ مهتم لتق نم

 خمزاب ىف اهلا لوووهو فسوت ىنأ



 (نلا تن نمهفانلا زحلا) 0

 د ا نرالا و ةضعزرخ نا كاملا ةفذك ملام كسوا طق لقوا باصولتتوأ ما

 : ةلال مث هيدب ابا عطرنو ىرخأ ة هيش>اهالعأ نم طب ريوابلع هيمدق عض فاض رع ىرخأ هش املع 00

 | مالسلاوةالصلا هماعلوق نءىنثتس مجرلا, نصحمل ىنازلاو باصلاب قد رطلا عاطق لتق مث ةرهوحلا نعأ 0
 ” [ديدع دا! نالدحذلا او: حا م ةقاذانئث ل كح لعناسحالا تكمن هللانا || "هي: ين دب 0

 1 ادعس فو ناك ذ (ا باص وأ لتقب ءالاقو هلو5) ىلحلا حرش نعىوج عراشلا ن م دروأهزش | هر 3

 1 ةدءاو دراج ا مهني عمصالف كل ذك ل مقلاو ةدح ىلع دح عطقلا نال (عطقي : الو هلوق) روهشملا 0

 || بجولادجوهنامامالل اا ا ودل ا ويوداطو نلقنلا فديوقعلا هنلع عج هنالدأ 0.4 0 / 28

 امهدسداحتالد-اودامهفةبوقعلاتهانتف سفنلالتقو لام اذخأب نمالا تي وفن ةيانحلا ىهاشتل |. نىرم ني.« الي
 هيلضنو أهل هلق ن !مامالل نا مزادالودودحلا ىف ل ادت امناودحاو دح ىف لخادتالو قدر رطلا عطدوهو ع 00
 أدب نا هلة دحاودح ازا تنترتلا ةباعر هيلع سدل هناللب لعادل سدل كلذ نال عطقلا عديو] 43 لو 0 /

 ردهتومنم(ماناةئال”هلوق) رد خ7 الاوه (امح باسر هلوقإ لب زءدعب عطقلا دمفبال هلّدقاذ اف لّمقلادأ| ل ا م

 000 ا سومو ردالا هي قران ءطب مت ةرهوجا ىف لاق (عت ميسو هلوق) 0 0 ب ل

 ىوجاهةش ضرالا عج : لاق ءاميف عل انلعفب لعق باب نم مج وتوع شدا هيانبلاقو 1 0 0 8 0

 (توعى>هلوق) ا رقبازاممن هطدب عمم ريمقينا تاوصلا (قشىا هلود) 1 د يحلب :

 قتوعالن الامت>ال فانتامرندب و توما نامزىل ااه ايغ مث ادالواءرد5 هنال ضانت هرف تلق ناف 1 ير

 جمرلاهاطب معي ةنحلا لدا ىيدح تلسا كلو م تدسلا ن نعل هباغلا ن نءعئن الا :هىتح تلقوملا هذه 31

 هذملاءادّتبا ن ناكول ناهض اذه لوةاو ىوجا.- قالو ة ذا هذه ىف توك كعب 3 ؛هاسنعمو هتومل سدس

 ىلعىذ كن حوردلا نو اا نمةريتعم هذا كل ذك را اصلا نمريتع:

 هم |نءاد هول (ايح بلصب الىواهطلا نءوهلوق ( مسمريغ ضفانتلا ن مو ذامو ةياسغال اهجبانأ

 (حئاهلها نيبو هندد ىلذع مت هلوق) ىليز عصا لوالاو ر وةعلا بلكلام ولو ةلثملا نعى م مالسلا هملعهنال :

 هلود )ان عش هملع ىلصت : الهنامدقتو (هونف ديو هلوق) ره هثالم لادعب هريغتب سال ءاذءالا ن ءايماخحأ
 هّتكرت نه لاحم ادع |مهونا ءراهحرح و هموصعملا س غذا هلك هلد اقع هلو نانم ال (ناامنمذي و ش0 8 0 0

 نهي لو لاقءن اروالانان مرحبلا فام عفدنااذهب و رول اى لاق هنهغن ال هنا نيم .3 ئذل لد اهب لدا ْ ةرفرب وين فب
  [|لثقلا 0 ىوج ةيولوالا عفدس الا ذه لوقأو متنا حرجامو لةقام نعذنال هنال لعفامأ 0 كفر : 00

 . || كوأ ناكل ام هدحأى ب رم اي (عبجتادحمهدحأ | 0 ا
 لكلا عقيقءرطلاعطقنال (فسا !اكرحتاو اصعلاو هلو5) لةةلاريغب قد راطلاحطق ناكرلام ليشلا| ل ا 29 8
 ةدايزدار | هنأ الااهفذح قءلالان اكح و ءانمد قاما دح لق هلو ن م ةمولعم اهل.و ىتلاك ةلىا.ذهو || هلاك د /

 )م طقق حرج ناو هلوق) ىنيعلاملاةمدع طقس مك د.عللاةح سفنل اةيدع تامقس لج راودسلا ئ 0 وز عطقب فوتساو ىلاعت هتلاقحتحلا بجو الل هنالدكح لطب ىأ (حرلا لطب وفوق ) رهن حاضنالا || ني ميك © معن
 امشرالادحؤو وصاصتقلاه. وام هنم ص ةقيقدمعلا قءابفر هظمف ةياتحلا هذهىفدحال نأ لعا ْ ع / ور ع
 يعش . لقتقلاىلا رحنا ضف! ناف هيلولالح ورد كلذ نالر عن همفو هيا هءاملوالا ىلا كلذو شرال 0 ظ ا 0 3
 ذا اذاقمدعلا لزم لا أ ا زم اهلا بجو لالا انو دماسحنأأ 3 7 7 // 0
 ىتلاءامشالاكه.و 8 طقبالامزخأ اذا اذكو طقفحرح ناو هلوق تدق لخادوهق حرح وب اصنلانودامأ 00 : 0
 لاق هاف ىدد- نعط ىواضب أذحماسصال لتقذ الا اذه عمناك ولو ىل نأ !لاقدادفلا املا 0 | ا 1

 فالخربغال هلارطتنفاملاغلابملا مر لا عم عنتو طف .كقزحلا جو: هدحو لتقلا|

 تت ل دله تدعق نودعف لالا نودزتتل مهدصقم نا نمتهنال لتقل |ىلءاوزرصتق ااذاام ٍ؛

فنان داتا 3 ا ندف 1
ن 0 ةلتقوأ 5 را ا ك

 ب ك



 117 نىك مالهم ىلع)

 اوبر وعل بلطلادارملا فاشلا لاقو حراشلا» رك ذاك سدا قئلاب داراو ىدناحونىف:لاملا ذأ 1

 ناورخ [عضوم قد سفب هزال كلذن لصحال هاذا عفد نال ديدس سدلاذ هو ىجلب زلا لاق عضوم لكنم

 دنعو لاقف ىنعلاهركحذام ىلعاض أ دجا مامالا بهذم ىذتقموهارك مالسالاراد نم عنمملاب يونا
 انال سد |نيعتف عرشلا يف كلذ دهعب مل وةدرلا ىلع هضد رعت هيفف هيلا ىوايدلب قكرتالو درشن دمجا

 ةبوقعدشا هرشل عفدان اكف ىنل هوجو غاب اوهو ضرالا ه+و نع هين هءقو عرششلا ف ةيوقعءاندهع

 هيلعرهظ" نان(بوتب ىتح هلوق) ءاسلا ضيا: يش هطض درب واو ىابز ةفاخالاوهو ركذملا هناك را ىلع
 بص نا طرتشي ةعاج عاطقلان اك ولو باصنر دة ناكو (اموصعمالامهلوة) ىنذتالىتاا| متارامأ
 لاا ىلع بصن (فالخ نمهلوق) ةقرسلا قرمامب افك[ هملع هبسنتلا كرو باصنر دق دحاو لك

 عاج الاب ىرسدلاو ىنعلانيبعتو فالخ نماعطق ىأر يد قتلا نوكينا ىوجازوجو رهن ةفلتخمىأ
 0 ش ىرسلا هلبر عطقتءالش ىنعلا هاجر تناكول اذكوهنيع عطق:لءالشءامس تناكول ىتح هعفن توفيالثل
 0 هلجروأ ءالش ىنعلا هدي تناكحولامرأ لو رهن ىرسلا لجرلا اذكودي هل عطف: نيعلا وطقم ناكولو
 41 0 260 لماكلارزعت دنع ص قالا« اف سان الامه ءطق ىذتقب ىرغصلا نعى سام سا.قواهااكوأ ىرعسلا

 ىرسلا لجرلا اًذكودي هلعطقت مل نيجلاعوطقم ناكولو رهنلا بحاسص لوقو هيل العتلا قبساكرئاح
 ريغىتلا ىه فارطالايدارب ناامافارامالا عض هنوكي دنقلا نم رردلاورب ونتلا فاه هيلاةراسثا
 قوذام ىلع عجل قالطا لبق نم نوكيو فارطالا لك ال ىنعلا هل رو ىرسلا هدي امهو عطقلا ةقدق م
 هعطق دعب ثفارطالا لك ةداراذنح هحتمف لشالا نود طقف عوطتملا لب اقدام بصل ارداريوأ دحاولا

 نال. اوعحرناف ءوحرلال ف اوذخأ ازااذهو كلاهلاف نا.ءخذالودرباءاقذو_أملالاملانأك نا
 عوج راايدارملاو ىد:حرملا نع ىوج كلانا ىف نامل مولعواو ذخأ ام نودربو موماع مطةالفاوذخؤ

 ناكاذااما ادرغنم ناك اذا نمأسملا ىلع عطقلا دا مدع لحتو دست! ىلع نكي مل ناوالاح هلام 9
 0 اد - .٠ ةهحاثا|- . 00 - «| ساءاس

 0 هوي اهماوإ نك الا لحرف طالمدخا فال هبءشريصت الو عاطقلا ىلع د يونا

 01 - (ممب 9 عنب لصففدسأتلاةهج ىلءىأ موصعت سبل نمأسملا لامن ا نم حرا اهركذامن اهنمديفتساو ممفلا

 كا 0 ها دسبأتلاهحو ىلعاموصعمذوخأللا لاما نوكي نا ق:رطلا عاطق ىلع دل اهارحال طرتش هنامهمااك نم

 1 ا 0 4 ىهيديرقتلا هاذا هنال هيديقي مو اممذو اسم لوتقملا ناكن اب ةموصعم اسفن ىأ (لتق ناو هلوق)
0 0 2 0 2 0 

 2 ب 3 تحانمأتسم ناك اذان كل مطاقلا ىلعدحال موصعهريغلوقملا ناكولذر من ىلوأ سفنلا ىنف لاثملا

 هنال ةل"الاو لكلا ةرشامم نم صاصقللابجوم نوكي نال تقلا ف طرتشال هنا لعاو ىوج هركذ مّدق
 نممهذاعك حرصت (قولااغءناو هلوق) ىليز هتبراد هقح ىلع هرانجت ادلب اقم ىف هب وجوأ هللا ق>

 وفع نااض !مامالل سدلو ىلاعت هللا قد قد لاوفعلرثالو ىلاعت هللاو-دحن نال نان
 هياغلانءىوجافعنا هنع ههنا فعالف مامالا ىلا تعفراذاف كت باعث دودحااوفاعت مالسلا هيلع هلوقل

 اطرتشد الهنا فطعلا ىطتقمو لمة ىل عمار لتفو لاما ذخ | لح از طق ىلا ( للة وو عطق هلود)

 ةياعر همزابال مامالا نان لب زلاحرصو ىوج لتقلا دعب عطقلا ىف:دئاقال هنا عم لمقلا ىلع عطقلا دقت

 ىنازلادلجول كدت دئاف مد عا دعب عطقلا طقس كل ذر اتحتااذا نكس عطقلا ل دق لتقلايأ دس ناهلذ بدترتلا

 (عطقلا عب باصو هلوق ) توملادعب هتماقا ىفةدئافلا مدعل تالا كرر هناقتاذ ةدلح نسج

 ىوج عطقريغ نمبلصلا ةهلاثلاو طقف لتقلاةمناثلاو باصااو ىلدقلاو عطقلا نمد عم<ناىلوالا

 لعفوأ بلص مثعطقوأ لدق مف الخ نم عطق ءاسن |لاودا همس نمد ريخع مامالا ىجلد زلا نءزقلا فو

 اهنن 5 ّ



 (نيءملا تت نمىفاعلاءزجلا) 1

 رصتقا (هرخآ ”( ىلا عاجلا نوكن نا هطرشو ءاوق) زيزعةلءاف ىلع ل عاف عج ورام عج ةراملاو لحلاىلا
 اوريعرامتءامدعن مفسو ىنأ نعىو رام ىلع ىوتفلا نال اطرشلااذهرك ذ ىلع ىلاعت هنلادجر حراشلا|

 الورصمف ؛ نوكمأل ن اىناثلاو حراشلاهركذاملّوالا ةباو رلار هاظ ىقةهئالب ىهنو هر ص خلا طورشلاقاننم

 باصنلا طارتشا اماو رف ةريسمرصملان يب و مهني نوكينا ثلاسثلاو نيرصمنيبالو ىرقلا نيباعف
 مر قرسلاام ىرداالو ىوادبسلا لوق طقسف هر ناصتخالف مالسالار ارزنوك_ !او

 2 ةعامانوكت ناهطرشو هلوق ناب ىرتنا طورستلا قاب نودرك لالالا طرشلا حراشللا صرصخمت

 اوكي نى رطلا عاطق ىلعدحلااالطرتشيو كل ذك 000 مىققحتدال قيرطل |عطق نايرعد

 اوان اف ةوتلا ل #قاو ذود ناو عطقل |اوحو لهأ .ةاورخ اولاومالا تاعصأن متناحأ

 ةراملان كال ثدحح (ةعنمتاذهلوق) ةياردلا را دح امهنع ال امادر ديو اهدعب

 كوك ايريونتل |او هلال ترحشلا ودق (فنر طاا طق دصاق هلوق ) ةيانملا ن نع ىوج مهعمةمواقملا

 الهمر اقتل ا رمق حرص هيود الن ,مأدسم ةيرطلا سول ا دا ةضوامدوأ ا ركمااوك

 نيذمأ ةماوناك اذاعاطقلا ىلع دحلا بوجو ىف شما تدلع 1 طدحملاف كحو عنا 00 ارشلاب بطال هاب

 000 فاد وقد مقاسساما خلو ل 0 أردان اءوالطا هاش

 مصالاوهو عطقتالا مما ةباردلا ع نعىل#قن ن ل !ةباقرلار هاا قلحراك اان ممحفلا !نعربن )| قام قفاومف

 011 لس و زاقثالاببلصتالانانبخ مودال اور لا هنارردلاو ةمحارسلا ن نءرالاقو

 انالخ روك مريعضلا عمجرمناهملاريش (قيرط |عطق لس ةىأهلون) 4 كلالبترمثلا قرص هيودنعلا

 ا رطلاهفاخادرهعالا هنمدحونمل نان س 2 لا لدقو لالا خال عمجرمرربم عذلانا٠ نمىل لاركذامل

 عسطق ىلا عجار رجح لا لب فسعت اذه ناب ىننعلا هبقع" ءدو 0 مع

 عاط3 لاو نه لاح فاخالا نان عوف دسم ىنرعلاو اك دامو لاذ ل فرعنا كلا قد رطلا
 ردملاىفهبنت,لوالصأ هنمةفاخالا نو كح تال علو اعداام ىلعو نتملاوةن الارهاظوهاك قر طلا

 قد را لت لاا ار ريعصأ | ىو كال عتو ى متارصن اعل زلاننسعو قيعلاعم ىثفاذهملا

 00 ل رق ةفاخالا ب. اهعطق هنمدجو ناب سفنلا لق 3و لاملاذخأت

 ىلا عجار ريعلانانم م كا اعداامو روك ذ مريخى لا عس ار رقاد نا هاعداام طقس

 قدر ًّط !|عطق ناهيلعدريالو ميقتسإ را يطن : ىذلاو ىهتنا اقلطمقد ر طلا خطت

 لعج مد لالا ذخأو سفنل الق دوصةااأاغاو هدوصقمةفاخالا ع نإ لكل ا ققحمي

 كلذىلاريشد : امعفنصملا مالكح ىو عطقلان مدوصقم اوهام كا ١ ارظن قد ر طلا عطقلاعدار ريهغلا

 عزانمال سلات الصامت او ةدوضقم ن متسل ةفاخالادرعتذا قد ر ط) لاعطق د صاف ذأ لاق ثح

 دفرنس نموهم ملك و اقام ةما قدر طلا عطق نا ا

 دردج < لص ىف ف طلا عطق نانحرمص ثتدح ف دسأ لاكرح اوفاصللا لوقد مع ىيعلا هن حمد ام عم الذ

 لسالاو ىوجربزعت هنامَدقتدقورب زعتب سدل سدحلا ناىفحيرص ( دزعامدعب سدج هلو ) هفاخالا

 تائانجلا عاونا ىلع ةيزحالا عاونا عد ز ودار اون , الا هلوسرو هللا نو را< نذلا» از>امن اى اعت هلوق ه.ذ 5

 لاقف كلام مامالا هيلا بهذإك ةيزالا فسخ ااهطلغا ىلع بترتبن ازوص هنا ىضتقي قالطالابلةلاذا

 قاكر يخل ةيالاقوا نا ىلعءاني تان انج 4 نمّةدحاو لكن لعذ ةيزجال هذه نم مءاش ةوثىأر خم مامالا

 فمخالاو امنا ءالإ ظاغالا عد زوم لوقلا بح وو لقعل و عرشلادعاوق هعفدتامم اذهونيعلا ةرافك

 باعص ا عطق نيح ىوردقو فيك انحلاىفتو انتل عمتيوملاف ىوس ناةكمتأ نع مسدلذا فخلال 1

 بل هلأ اذعخاو لق نم بستم | اه ىلع دنا: لزن لب ربج نا مالسال ديرب ءاج نم ىلع قدر اطلاةدرب ىأ

 قدر رطلا ف اخأ نمو فال نم هل-روهدب تعطق لة لو لاملا خا ن مو ىلدق لاس ان ألو لق نمو
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 (نيكسمالثم ىلعا 4

 ًأانههلوق) انش طخ اذك ناس ذأ ار لكي باصنلا نال( حبذل باهت تصقتنا ناو هلوقإلانتعش هنلاع
 ْ دقامف مالح دنع كلذ هنم_روصغملا ق- عطقئسال هنا ىلع ىنبم فالخاو 204 ةفيشحى أد 006

 ىلعفانزو ناو رداقافتا قراسلل ىهفاددع عامت تناك نان او لخ سال اوف نالنيدقذلاب
 وجو نا لصاخلاو هموَعَمم ةعنص هنا ىلعءاذب مماهنم قورسلل لمس -الالاقو هلو ) قئاسلا فالخلا

 عطقلا ل رقمهكلم هنال بحال ل.قفاموق ىلع فلتح او هكلعال هنال مامالا لوق ىلع لك الّدحلا

 1 بصل نوكيدتق (عطقفهلوق) | ةيالترتتيمدالرنتعنسلاسهالبج لو

 انك 2لاط ست ال عطقلا دعب 200 لان الدرب عط ةلادب هغيصول هبال مق 2 ءةأاءإ اقل هلدب عطقلا

 لديد#«ظفاوهدعب وا عطقلا لبق غصلا نو ىقرفال هنا ىلع لديامةيادهلا فرك ذوراتخمل رمش

 بولا دربال هلود) رددو“ هلاغسصك قب هلا حلو هاطبخا نءدطو رح ويلي ز هنادلا هلا ىقام ىلع

 نيعنال (حادخؤي دعدنعو هلوق) هك الوتسا لاح ضب | هتهق نعذ» الوهمايق لاح (غوبصملا

 غبصلا ناامهلو بصاغلا فاك ى لوا لصالارابت» تاناكسف ف عل غم صلاو لصأوهو هجو لك نع « حق هلام
 : ىنعمال ةر ود ماقتل املا قحو غمصلا نما بولا أول هنئمقو رسلان أل ]در ىنعمو ةروصماق

 تناحانخ رف هجو نم محاقاهوممدحاو لكى ح نال بصغلا فال قراس || ىلع نوه ءريغ هنا لل دد

 / ٍإ عمت قرس نيح نقر انساك اعنا ب> وكل املا ق> عطقنا اذال_.ةناف متل نودلدالا

 | ا قر ولو ناصف ويضم هك ء!وهو ضبالا نوئاارابتءاب عطقلا بمعا اةعطقلا

 واما فسو ىالافالخت امه دنع (كلال اىلادربهلوق) ىليز ىق.ةدلا كلم ناو ةطنحلاب عطقب هنأك

 هد ايز دهمدنعو ةدانزلا فالذع كل املا تح عطقتيال ن اصقنلابو ناصقن داوسلا نالف ةفين-ىأ دنعدرا

 ْ ىأدنءدرلامدعهجواماد غصلادازام ذ 5 م 2و بوكلادرب_ هود :عشالاسل اى - عانبالة دانزل انو

 / ْ اوناك ام سانلا نارمصع فال-: تس اذهوهدنعكلالاقح عطقب هدانزئابو ةدايزداوسلا نال فسو

 || لح | ايد دنعو هلوق) هدنعانأص# هنوكسلا( امش ىل طع الو هلوق) ىوج مامالان مزق داوسلا نول

 قراسانأ لاق(عر ر ذا هخصةدابز ىَأ دير دصمام ( هيف غسب ملادازامووق) هعقدال هنوكل (حاهيطعنو

 ٍ نا عفا نعم اىاكق رغل 000-2 7 نو نانا موديو عطقي هذ اذالاببوثلا اذه

 لاسقتسالاو لاحلا لّقحي نيو:ةلا عم هنال اق نارهاظلاو هلوقب ه.قعتو لاقت سالل فام او لاعال لالا

 أ ,يدتقابأعطقبالا ذي ناكن ةناضالا مترا لاقحال اذهناقبنكل كذلابعطقيالف
 | لعل مع لاءقتسالاوأ لاحم ا ىنءعناكاذالعافلا مسانا نم ىدنفاحون نعانتش هلقناك تاوجلاو
 1 اذه قراسانأ لاقاذافرونعمةفاض انو طا لد لمعي ال ىذاملا ىنعع نااار

 || ةقرسلابرارقاوهف بولا اذه تقرسانأ لاق هناك ىذاملا ىنعع لعافلا سان اك ة فاضالا» بوُثاا
 أ انأ لاق هناك ف لاقت ال اوال الا ىنعملعافلا مساناك نب ودتلابوكااذه قراسانأ لاقاذاو عطقبف
 ْ ناطلسا س :]نآهلسةيال الو ق قرس (ةفقاخ) "ماخلق دعو كو توتا اذهقرسا ف وسو فر

 ىسهتنار ردودي ته سدلن مىلعهل هيالوالذاهعطقرس

 رس 27 سس سي جس جي ب بسسسسيو
 1| | ك6 ةكدون 5 0 تان دات 7 0 0 1526 15109105 15 اه 45 415210 05 15415 301 0

 0 د رخل طقش 0 نا ل اسال
01 0 6 42 5 1 ) 

 1 1 ب ل
 : يي نط نط هنا نع قف يع 0 0 ب ا اكل كلط انت كنت اكن انف نبع اذيع "نك انزع نزعت نزع 200022 ا ل ف اك نال كح كيسا كس 4 سن <

 اا ءءء ل قدا نمقرتللوأ اهءوقو ةرثكلاماىرغ عصل |مدقو ىربكلا هقرسلاو هو

 1 ره هنأ اوو مامالان ,عءاف_:-الا وهو ءافوخالا ن.مهدرضلاز احم هقرس تمع»و هلام ةقريست سل هيال

 (قيرط || نعةراملاعطق ىأ هلوق) ةيااليترشامفدخما اظاع اًذيذو مظعأ | ٍمفررعضلا نال ىريكتيم دو

 0 ب ل | انمراثارىو#لاقلاه .ااو فنك نمو



 (نمعملا ف نمىفاثلا ءز ل ع ٠

 : اف نوما لاما قراس !١ناكنا كلاملاقو هلو١3 جملا ن نعةملالمنرثثلاملاىوعدملا ةقردلا

 الاقى راسعالا د ايون اناوارسعموأ اًرسوم نوكم ن|نعب ,فاتنعال نومخملااناق نمد كلارطت (الالاو
 0 اودوال را ال ادننءال ضرما لهو نقلا بوكو د قره اطوهو ىاكز :ردغال
 ارنا (نامعذل |عمعم 37-0 ه2 فاش ثلادنعو هلوق) لاح اىنهلوقب حراشلادسقت ن هرهظر ام فالح

 اىلاعتهتلا قد ىلع ا ةرانحلا هددسو ىلاعت هللاوه هقدتسم و ديلا عطقلا ل نالامد والد افلت حا ناد

 لام ىلع دسلات أ. ”ادمدسو هنم قو رسملا هقمتسمو ةمّدْلا ناعذلا لحتو هنع ىسنا ©ءابت :الا لريوهو

 طخ لتقل اراك لاعمةيدلاكرخ الا وجو عنعالام_هد> أ بوجوف ناودعلا هجو ىلعربغلا

 نعىو رامانلو مذ ل ولم .ص لتق ىفءاز ازجلا عمومقل كو

 لب نيس سانه نا الو هّريع تعطقامدعن قرأس || ىلع مرغاللاقمالساا هيلع هنا فوعنم نجر ادبع

 فالد ةيدلا مصاصقلاكدحاو بد نافذا غن اة سالف موقت لام ةقرسوهو دحاو بدسوه
 اوصعمل حملا نوكك, هل قلعت ال هللا ةحءازحلا نم بحام نال نيف نيمدس ءكانهنالهيدهشتسا|م
 هذه تت هسفن : دامع ل“ 2| ةقنرخ رضوا نسق جرا ءلوامجريغادمص لتقول هناىرتالااكول م

 ىلا زاقرتف ايسلادّرعَتل بجوملادّرعتف هنعالدب لن اب قلعت هيقدنع !!ى>و ىلاعت هللاة> ةيزحالا

 هول 000 ءروسملاو اور نال داس كيج م ثردحملاقاوملكت همها لعاو

 0 3 !| هر كح ذاكرو لاو دة لرملاو ىنع : 21لاسرالا ةفصو ف تدب نأ اذهو ىنرعل ا!لاق

 هرواولا خفو نيسلا ن اكساو ملارسكت وهو ٌقاطلا ةمرذع نباوه:ىوون 0

 نع ا 0 0 ملا فو عنب نجرلاد- .عتدخأ فوع تن ةكتاع همأو ىثرقلا ن<رلاد_ع
 لع ىأ ربنال مأ ىذ اةلالع (لكلل عطقلاو هلوق) ىو < تارهد_>او صاقت ن موُأ (صاخنأ

 جارخ الا دعب شل | ناك ولف (متارادلا ف هلوق ل رخادل |ىلعدودحلا ىئد منالال ما هنمةفسلاددعت

 ناصقنل !ناهذسدس ىشلان ال (عطد هلوق) اباصن سل 0 رمخافامت دا عطق

 فسوب ونأ لاقو ىنبعلا ف نكلرح هنعةباور ىف ىأ (فسوىالافالخ لوق) ىجلبر قورسأ كلالاال
 اذهو (: |ناصقنلا نيمكراتد أ اذا هلو ىلا ةيوقرا ةنركأمل كن د يدا طقنال

 ىوثلا ىراسلاكملعو رات ره غ نم عقلا عج نيجذل 7 هلق افالتا ثاك اذاو اقالثا نكملامسشي راما

 ناك !طاوالثا نك ا ا ل و ا

 مدع محم ديزامخلا دئاوفلا ىف عطقلا عم ناصقتنلا ناعذ ىف فلا 0 |! نا لصاح او رد ىلوأ
 ار هريغو ناضيضاةةلاعمت ن امذلا متصل كسلاو :نامذلا عمعطقلا عمتحاليك ن اصقنلاناعذ

 | ىليز ةمحلاب هك اماذازكراصفذدخ الا تقو ىلادنتسم ك1 نال (اتافل عقبال هلوق) ةيلالمنرش
 ادعاصف عقلا عب رناصقن بجوباملد ةفريسلاو شح هلام :قرفلاىا 5 (اشانهلوق)

 هب صقتش ام لوو ملص! امريسدل او شح افوهف بول قابلا غصن الام ل تو رعس هنودامو ش 1 افووف
 ضعبو نمعلا ضعن هب تو ةدام شحافلانا ما رسل : هنودو شح اق ةمعل ا|فصن

 نع نحال: رعد هع ف تلق ناف ىنمع طقق هناس.عت :لء هعفذملا نمد هبت وفن الأم ريسسدلاو ةعفزملا

 | هلوقذا ادعاصف ةمهقلا عبر ناصقن بجوباموهو لو :١لوقل | ىلع هن سد هنال لاكشا فالئالا

 هءاالبنمشلا هدمق ت او قمساك فالت :الاهنا عمةهقلا فصت ن رتل را اولاعقدصن ادعاصق

 هقرسلا نال 0 اهسذف هلوق) امال اريسصن هيامىلأ < بلا مادعاصف ىتعم نوكمناوذب الو هلوقب

 نادقنلا اذهو (مناعطقب وعزم هلوق) ره ابتعد نوذ هنا موأ عمو ىندعهمف عاق الو مدلل ىلعت

 طوس بحوأ اذذو رعسناصقن هناف* ءافتسالا ل ةءاضقل ادعي قياسلا ناصقنلا فال نع نان

 انودضم هنوكل عطقل |طوقس تو الفان هاما قراسلا لع نو مذم 06 :رعسلا ناصقن نوك) كانه عطقلا

 د0 ا إإر70700ب00 بج
 هعماظ

 نصنع
: : 



 9 (نكح مالنم ىلع)

 تاوضللو لق قبس كإ هول هياعنامالانوذأم ناكاذا هنا نمرونلا اخ فلا نعردملا ىف هلثموءاضلا
 امولعم ةشيلابت وبشلا ف ناكريبكلارارقا فكم |لعاذاو نم: هنارمعلاو ةلاليتشلا فال قفاوملا

 (هنم قورسمملا ىلا ةقرسلاادرتو هلوق ) هدذكو أ ءالوم هقد.ءالوأ انوذأ.-(اقلطم هلوق) رضرارقالا 3 طرش

 لاملاوهدي عطقت ةفيضوأ لاقهلوق) رهن اقافتاعطقي و نمذ» لاهكلوتساولف اهئاقبىلا درابراسشأ
 ل (ىلولل لا لاو دب عطقت ىفاشلاو فسوب وبأ لاقو هلوق) عطقلل عداتلاملانال (هنموورسلل

 عطقلاو لصالاوهلاللانال (ىلولل لاملاو عطقب ال لاقو هلوق ١ لدألاملاو عطاقلان ملاك

 لاملاوأ لصأ امه: لكوا عت ل املاو لصأ عطقلا نا ىلع ىنمم فالخملا اذهوربنلا فلاقاذه نعو عسبت
 9 رارقا مالو هلوق) مامالا نعتاب و رلكلاو ثلاثلاددهو ىناةلايىناثلاول والانمامالا لاق طةؤ

 هنأ ثم> نم هرارق |ةععانلو هءلعورارقأ لمقيالف ىلوملا هب ر رضي عطقلاب هراردانال (عطقلا قحىف

 عمد اك (ناسهكو عطق عمت الوهلوق) هق ةمهتال هنال عبق هنعض ىنةيلاملاىلاىّدعت مث ىدآ

 رردث يد لا طفلاذهو هنيع تعطقامدعب قراسلا ىلع مرغال مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق' عاب ز رقعلا

 هنالعطقلا فاني ناههذلا بوو ن ااموءاس#جام دعهحو ردهنبع عام دعب لائلاهاور وأاهرمغو

 ىلا ىدؤ امو عطقلا ىنتذيف هكلمىلعدرو هنانيستمة الا تقوىلاادنت سم نامذلا ءادأب كلش

 ناعذلا طوقس طوساملا ق لاق مو زيملا ءاغتنا ىلع لدن مزاللاءافّتنا نال ىةنملاوهف عورمشملا عطقلا ءافتنا

 لكش لاقي نا قب ىوج دنع ىوراعت ناعذلاب ىتف.ف ىلاعت هللا نمد وهن اعفاماف ملا ىف عطقلا عم :

 ماج نم ةقرسلاب عطقال نأب ميرص ثدح تارعذمل ا, زعم ىناتسهتل اهركذام ناعذو عطق عمال موق ىلع
 ها طفح اررمأ نا احلا نعضو عطقالما ذأ اذاامأوار اه هنمذأ اذا اًذهو ل اقالوأ ظفاحدل ناكءاوس
 ىلعةقغتم مهتلكن اهلوقب لضافالا ضعب هل سلا لكشتسا اذءإو ناعذلاو عطقلا نيب عجدف فرععتب
 جاتصدحت اذا ع مهمالكو نماضلاريغ عوطقملا نأب هؤانثتساو اذه ص.صخقو ناهو عطق عمتسالنا

 اطتالمل هذخأ اذاامأو هلوق ىناضد أو تلق ها بتكلا نم ىدنع اعف ىرظن هيلا لدن لو عب رصلقتن ىلا

 اهضفحلاب رمأ نا احلا نعكو هلوقو لوخدلابسانلل نذّؤد نأ زر نمدالابالا عطقالذا لاكشا

 لاكشاالفارا_منذخأولام ىهو ىلوالاةلّمسملاب ط.ت رب لا تاما نعضو هلوق ن اىلرهظ مث همذ لوخدلاب
 امم عافتنال اهل لحالا ذورداهكل ام كل ىلءاهماةملارسهووأ اهعا ناو (امئاقول نيعلادرتو هلوق) الصأ
 كاابتسالا ناكءاوسو ةناندابتعقءادأب ىتفي هنكسل ذراورلا نهرهاطلا ىفكلإرتساوأ (كلهءاوسهلوق) رهن

 يجلب زمامالا نع فسوب ىنأ ةناو رقع هبأو رلان هرهاظلا ىف هلوةو هحرشورب وتهدد وأ عطقلا لق

 ىو هلوة) كلام مامالا لمص«: نم ييمتلا|ذه لب اقبام كأي (الزأ لاماذ“ اوسوهلوق) روهمااوهو لاق

 كالبتسالا ناني او رلا فالتخا نا لعا (كالوتسالا,ناهذلا ب هنا ةغ ني جأ نع نسخ ادياو ر
 هسفف قراسلاريغ قو رسااكلهتسا نأ هرهغاما قراسلا هالهتسا قو هاناالوأ نامضلا بجو: له

 نمانرتشمناكحناودحال هلع ناممالفايدنجأ ناك ن اهنا هلصعو ىتحما ىف ذاملع ليصفت

 عطقلاد عب هريغ هكلرتساول بارسلا قو ىرتشملا ار ىنجال نيد قرفلا ىلا جاتحمف هنيعضت كلاماإف قراسلا

 ىلاجاةحالف هءلعو قءلأ دعاوةلاباذهو رهنلا ف لاق ىبتن اهتعق كلبا نعذ» نا هنم قو رسل ناك

 الوانتم همالك قريسغلا نوك فلا لا ىبيمذا ىتحم ةفلا خم ىناصن سدل جارسلا ىفام لوقأو قرغلا
 فلا الف هءلعو ىرتشا !|صوصحت هيدارب نا لق“ نك-لرهاظا اوه ناكن اواذهو ىرتشملاو ىنحالل

 ىوعدزء هعوجر نمذ:هناف (اند-ئع عطب مهنعضأ انأ كلاملا لاق نافهلو) لئنح ىتحما فام

 3 ل

 نانعةلالترش قتعلادعبالو هبلعنا_ءكالفاكلاه ناك ناواعات نكت اهنمق ورسمملا لاذ
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 ا 2 7 5 باعو
 - ىار م اعل

 اناحو . 1 / تاع يكب

 رق 00000 5 (من الا
 ى 6 راس

 يكل نإ » و 9 5

 : عرق وانك نيو

 اال زر
 عطف

 كلذ هلهياهر فو باو رىفدادرت_هالاةنالو لوالا قراسال سدلو عيظقللبةمجوم دقعنت ملف لوالا ق-ىف
 ىلا لبامهتنامخر وهظلاوبتهدحاولهد هربال ىذاقلاناهحولاو جفل اقلاق ىتءعكلاملا ىلعهدربل !ِ

 ىناثلاعطقب لوالادب عطةتملول هنال هلوق) سبدغلالاومأ ظفحاك هظفحالاواريضاح ناك اذاكالاملا |!

 براو هل نوك» هدب ع.ط#: نا لق هنم قرسا ذاىلاعت هللا هجر ىننعلاةرامعوروصق ه.ف (هرحخ آلا 0

 نوكمال ةدوصخلا نالهيلا ةاحال (مكاسحماىلا عانقترالا لبقو لوق) رن عطقب هنافالأ عطقلاب|
 نيبابنم نك,ملامنا ىلاةراشاو ةموصخلا نهدارملا ىنعملاناب جراشلاهركذ لوقأو ىوج عافترالا نودي ا

 دح أ ىو عدلا ىلع_ترثملا ىنعن ىهتنارارقالاوأ الع ةدترتملاّةداهشلاو ىوغدلا ىأ هلوقب ةمو هن ارسف |

 ىلع نوعف ءريغ هنو كحل عطقلا طوةس بجو هنافرعسلا ثيح نمةعقلا ناصةننيد قرف. (باصنلاأ|

 عطقم هناف مبذلا,تصقنف ةرشعاوتع#و زر انم جارخال دعب اهحذا ذاك نعلاناصقن فالي قراسلا|

 (ىو.دلا در دي طق سال ىفاشا الاقوإ هلوق) انذش نا_مضلاءباصنلا لدكف هماعانوعذمهنوكلا|

 | ناكناد مص عجراذارقملا نافدلافامي ريتعمالو ةثر اد ةهسشلا ناانلو قراسهنعز نال هنالة نيب مق ملام أ ىع
 ره دلل ةطقسم ةهمسث ىعّدادارااو لام (ىلاموهامهدحأ لاق مثهلوق) ىلب زقراسهتءزمالا

 هعو>ر نأ لءاورهن رخ“ الا ق-ىف ةبمشال ثرومو عجارلا قحىف لماع ع وجرلا نال (اعطتءاهلوق) |

 هعوجر عمو هحرمشو ربوذتلا ىف لاق لالا ناه2 موز ىنانيال نكل هنععطقلا طوقسل ةيسذلاب مص ناو أ
 روج <وهواه.هرارق ا ىلعادهشوأىلاموهلاقوأ مهدحاعحرولاذكو لام لان ء5ناو اهرارق انعأأ

 ىلعةندملا ناىف رص لا دمييوهو ابهرارق | ىلغادهشوأ هلوقف ىهتنا ةينامهو حرش عطقالف تكسوا

 تاراسبعلا ضعب ىف عقواف عطقلل ةم_سنل اب لقت ناو لاسملا نام ثءح ملم: ةقرسلاءرارقالا|

 (ءاضمالال مق هلوق) طقف عطقلا ثدح نه ىنعب لمقنال ةقرسلايرارقالا ىلعةنيبلا انمناضاقك" ا

 عوج رلانأب ةلئسملا ليلعتر هاظو ىلاموهرخ الا لا ةذ امه دحأ عامةولام حر ظني مطقلا ءافمتسا لمق ىأ |
 لوق ىن( رضاحلارخ الا عطق هلوق) ىوج عطقنال هنارن الا قح ىف ةبشال ثرومو عج ارلا قس ىفلماعأ|
 لات او ةبسش ناكىعذاورضحول هنال موهوملاربتعب الف ةحتان تةمبرضاسحلا ةقرس نالرخ الا ةف ف ىنأ |

 أ قيسام نا ملعاو جتفلا نع ةسلالينر شون "الا هلوق ىفنعطق,بئاغلا عم ةقرمسب رضاسح  ارقأ ولاذكوىرخأ|
 دعب ةيغلا تناكحواو ىنعب هنم قو رممملا ةيبغدنع عطقبال هنا نمقمسام ه.لعدرن ليلعتلا نمأأ

 لاه |ع رف كلل انهلهرارقا لاق -|نا عمهالملابهلرق.ةرضح نا لاق ان والو ةسموصخملا قيسأأ
1 

 ىوملاهةدص نافار ودم ناكن اواكلاهن اكناهنءذ» واتا ناكن اكلا لا ىلا لاملادرءانوذ مناك :

 (نمدملا تف نم ىناثلاءزجنا) عم

 عطقلادعب موقتمريغلاملانال ىناثلا قراسلا عطقينا كلاللالو قراسال نكمل عطقلاد_عب هدذم

 ىضاقلا ىذقءاوس اهدعب هدرول هنال ةدوصخملا لئقدراادبق (ةموصخلا لبق هلوق) عطقلا لاسملا

 ث.حرونلا قهركحذامىلا ىرتالاة فارما قاطم نمصخ أو هامدارملا نا ىلعريتعب ال ىداَعلا ىدب

 ءافيتسالادنءاهؤاقن وهب ةموصخلا عاطقنال(ءاضقلادعب هكلموأ هلوق)ر ارق الاوأ ةداهشلا اما نيرمالا
 درتسل صاخاختاو كاول دحأ ,صاسخالذاةمو هلا دك وب هناكلل اللا ىلا هدر فالك عطقلا طرعش
 هنالةموصخ ا عطقت هيلا نال ض.قلا ط رتش اللوقننالئاةلواولاقاذك ) ملستي واهب هل وق ىانز

 ةيرادةهمشلا نالت شمل ناو (هكلمهناعّداوأ هلوق) ةيلالبنمثلا نعىوج مصانقل بس ناكام
 كلذكلع نم دإ-*ءنوكننا طرتش الو رهنرارقالادعن ع وجر لا ةعص لمادب ىوعدلا رعت قضت ددلل

 نعه_:م5 تصقنواهل أو ) ىو لمأت ل وهوكلملا يّداوم-دوكو كرادلا, صام قرسولاك

 ةنبتشإ وأ هلعةندمل اعالتداعت ناالا عطقب الث اعل ارمض>ول 5 ىلبز ريتعب الو ةبشلا باث ىوغذلا

 ةمهتالو هتسمداىملا| ارظن مكدصلا_ ادودح ايهرارقانال (مطق ةقرس بعرق ًاولوهلوة) هروضح

 ١ نامت هيلع عطقالفاريخ-صناكنانرارقالاتقواريبكن اك اذااذهو رهن ةملاملاىلا ىدعَتن مثهي رتعت



 " || هلوق) ىنمشلا نعرد هل كلمال هال مصاخت نا هل سدلف ىطعملاامأو د_اودقعي هكل م هزال هذ[ هن دارملا
 باصن ل قأ نا ههجوو ىو ة سمن ةريثع ىرتننانابريوصتلا ىفرهظالا(حلاةريشعب نيرمثع ىرتشا ناب

 بترثمدعلر ظن همفف امهمضقو نم هردنأههرد عابناب هلوقي هرب وصت ن نمردلاى امو ةرشعلاهقرعسلا

 (ايراضمواهلوق) ىو اعووماضتملا لوك لع فاطع (اريعتموا هلوق) ه-تةموصمخ ىلع عطقلا

 دب هل نم لكو هلوق) ةيانبلا نعىوجدا ضلا ارممكت اوصل ناكن او لم ةسم داضلا فب اعضيتسموا

 (ىدولاو بالاك «هلود) انحش هءلطا قراسلاعطقب هلوق نم م ىنأسسامهريخوءادتبالا ىلع ل 3 عقرب ( ةطظفاح

 عطقيال هناردلا فرك ذ ظةتلملا بلاط عطقر لهو رهغلاو رعبلاو ةيانعلاو نيدتلا ىف اذك ف قولا ىلوتمو
 ليحل نر ىلعرحملا ىف رك ذاستاو ةطقالا ةةرسسب هعطق مدعرك ذيل ةمناخا ىف هنأ عم هةسناخم اىلاهاز 0

 7 بهو 8 ل الفهريغدي فاهدجوف هنم ءاضف هطقل طقتلا لجر هظفلو ةيناسخاةرابع ىلع هيرفت ثعع اهحو

 يك 2 نإ لوالاك قالا ةطقل نال اللا نماهذح أ: نا هل نافهعد دولا فال لجرلا كلذ نيبو هندب ةموصخ
 8 0 8 هلةندع رحيلا ف لاق ىبتا ةعيدولا لعدملاتاشاةيالو ىف لوالاك ىفاثلا س دلو ةطقلل اًذخأ ةيالو ف

 اذااهف ضو رفم ةمناخما مالك نالرطت همفلوقأو ىبتنا طقتلملا بلطب عامقب ال نأ تين .ف ةيناخت اةرايعل
 لو / 0/00 9

 مدعامأ ةطقلل ق راسلا عطق مدعةرا.علا هذه نم ذنوب نبأ نغم ريغد :ءاهدوف ةطقللاهنم تعاض
 هنا نم ةيناخما قهركذامو ةقرعسلا دوجو مدعلف لوالا طةّلملا نم تعاضن ادعب اهدجاولا ىلع مطقلا
 كفانا + أ ةموصخملا مدع ملمس الوريغدنعاهدس وف ةطقالاهنم تعاضاذااعف امهندي ةموصخال

 5 4 1 : اذهو رضحل ما بصاغلاكءو كو عدوم اوهو هنم قو سسملارمذحولام مف هقلطأ (كلاملا بلطن هلوق ) هنم
 0 2 مدح ملهنال هنم قورسملا ةسغ لاح كلاملا ةموصخ عطقبال هنا نمد# نع ىو راملافالرهاظلاوه
 5 317 يي. |اى طعم بلط: عطق هن ادمفب مونم قرسسول كاملا باطد عطقي و فدصملا ل وةرهاظن الءاواسجأ ناكسف

 0 نإ در يدار ىلا هرك ذاماذك و ىنعاللابز رءمردلا ٠ نءماسنمدق كل ذك سدلوابرلاذسخأ نمم قرسولارلا

 عل ا م ايرلابحاصو بصاغلاو عدوملان ميأالاق ثيح مهتم قرم كول هن ملا لو3 ع نمريعذلاء حرم ناب ف

 حمر 7 2 1 ا نهىاهلو م ثم قرسوأ هل وق ىف ريع أع حج ره نمد ثدحر خ |اتح مص نم اواضن كلذ ىذتق 0 يي لا ذل !!ىحاص نمسلاواضنأ كلذ ىذتغي

 مرر ٠ || هناديقيةم 3ك رهاظ نا اعاو هصنامركذرهغلا فهن: أر ىوشلاا نعءانمدق القت هناعقارا اوةيالثلا

 كعر يم لي كروز لإ هنمب ودخالو تلا فلاق بو غلا ةلزتعمدب ىلأملا نالابرلات> اصنودانرلا ىط عم همو صاع عاهد

 اي نير ل في ىبعثلا هعبتو ديالو همف هل كل مال هنالاررلا ىطع هةموص# مطق ال هنا ارس )!قروطسملاناالا ةموصخلا

 ١ 0 47 ىلاعت هللالاقرئاحنيششلا دحا ىضتقتوأ نا عمةعاجاربعم# ريبعتلاو حاتفملا فاق (مونم قرسول هلوق)

 -0 دهيىبم ]لي 0 ناوحما قاطمالدارفالاوأ فطعلاد_ هب مصقالا نان ىوجلاه_.قعتو ام مب ىلوا هللاقارم اريقفوا افغ نكينا
 , 04.( كم م-هوال عم ةالاوهام لعربعذل اد رق أول هنا» ريغىلا مدفالاوهاع هو دعىفةتكتلا نامل رهظ ىذلاو

 لب حاتفملا بحاصوركنيال عصشادارفالان ا رمهرك ذاملوق أو ادارم س داو كاملا ىلاريعذلا خور ؟ ></
 ناك (ملاعطتءاما نها ارلاناالا هلوق) نششلادحا ىضتقتوأنا هلوةوهو هل هرعش امه مالك ىف

 ارلا ىطعم مهتم هةر ططد ١ عطقب و فنهملا لوق موع نم ىنئتس نا هريغكح حراشلا ىلع

 ءاضق لبق هكالهدعب هملطب عطقبالهنالديدمق (نيدلاءاضق دعب نهرلا مابق لاح هلوق) نهارا

 را ارا رنهار ال هلاطمالق هني دل ا فوتسم نعرملاةرو ريصلندلا

 تلةنيدلاءاضق نودي ىأ (هنودي نيعلاب ةملاطملا هل قحالذا هلود) جراشلا هرك دىذلاللءتل
 هفوصخ عطقي تا دن وىلب .زلا لات :-عبدو وهفالاو ناك امرابتعاءالاا فهر قس ندا ءاضق دعب

 قراسلا كاطب ناهل ن الانا دن غلب لضغلا ناكو نيدلا نمرثك | نهرلا ةعذ تناك اذاكالما دعب نها لل
 اض.أروك ذموهو ريدقلا مف قءاضترا اع ىلا لاوركاموىوج ةعبدولاك ل ضفلا,كالملادعب
 نإ. كش قتل ةقن لن ل مقر.سول (كلاملا- 0 ره ةياغلاف



 (نيعملا ند نمىاثلاءزجلا) ع

 ىلاعت هللاهجر ىلحلانباحرسثنعىوجاموماع قاطت ديلاذا ةفلاخملامدعل قافتالاب عطاسقلا
 عطقف اذه ىنسعلاتول هنا اوعجاو رهثلا ف لاق هفالخ رمأ نم هأوق نمد.فتسا نيعلا نمدعت ناهءذو

 راشملان اكن اهناهمفو بتنا ن هذا الاهعطقف ىعاذ هلاقفهراسج رعأو قراتتلان او نهذن مهراسإ

 ةموصعمادب عطق هنالنيحاصلا هذمس امق ىلع نهذ هنارهاطل افاذه ىنمع لاقول هلوقب هنيعهملا
 دعب اع رركشو راس هيل اراثملا < كنار نامخذل امدع ىلع قافثال اىعدب فدكفلب وأتالو قدح ريغب

 لاول هلوق ل اديارهااةرابع ىفباوصلا نااننش طخ تبأر مثلا هراس جيرخأو قراسلا ناو هل وق نم
 مدع ىلعَق افنالاهج وو اهراس عطقف اًدهدب عطقام امالا ل اقول ىأ اذه دب لاقوا هلوقبلا اذه ىئدع

 وألم هبلعئشال هنالهيدمق (ىرسلا عطقنهلوق) قدسام افلاذع نك لفامهتملك ىلع قاطتدبلا نا ناعضلا

 نءىوج بدالاءاسأ هنال مامالا هيد. نكجلو هعطقب مامالا هرمأ, نا لبق ناكولواةلطم ىنعلا عطقتب 0 تنمى

 ًاطخلا ىف ةيدلاو دمعلا ف صاصقتلا بجو هل.ة ناكول هنالرمالاددبق (هفالد رمانم هلوق) ةيانبلا م 2

 اقافتا ىرسلاعطقب رومأ اريغنعشنال هنا نمحاتفملاىفامو رهن عصالا ىفهيرمالاك عطقلا.ءاضقلاوأ| م, هدنالاب و“ يل .

 اضيأهبلعناعذالدادحلريغهعاقولوربتلا فاذا يف فلتتعةلثسلانالراقتهبف ىوهتادبسلارقأو | مي لنه فبين دور دو
 ةفينح بأ دنع هلوق) اعاهد ثنومنيعلا نالريعذلا ثدنأت ىلوالا (نيعلاوهو هلوق ) ىببتنا يصالاوهو لو ع نانو م 0
 راسلاونمِعلا ةفرعمىفأ طخ امأودارتحالا فأطخما هنمدارملا لبق (أطخوا هلوق) رب بدؤب هناربغ (حا] قدم( 0 ب مف

 ةهيشال عطقبال هناريسغ ل. وأتالو قحريسغب ةموصعمادب مطق دمعلا ق هناباةرفو روز هلاقام ساسقلاو 0 1 3 1 (اضياأطخلا فن هذ: رفزلاقو هلوق) ميمتلاوهو ىنصملا نعرونلا ىفلاقاو ةع لع لمة واو فع لعدسال

 عأاهب شطبل اةردقذانبءلاوهوريخو هام هسنس نمفلخا هنكج لاى فاتاناو هنا ةفشضىالوأا دك 3 0
 ىنعلا هلدر عطقولام فال هئاسفلاكت ناكف لاوزلا فرش ىلع تناك ن يلا نال فاخاانلفامغاو
 ىنعي ةيشلل عطقبال هناريغ هلوقو روت فلتاام سدج نم هضوعن ل هكر دب عطق هر عنتما ناو هنأق

 |بح لام اونيعلا نييعت هي "الاف سدل ذا ةيمشلل عنتما هناالا صاصقلا بح نانيحاصلا بهذم سابق
 ىليز عوضومريغدمعلا ق-ىفأط ماو ةموصعما دي عطق هازفز بهذم سايقلا ن وكهجوو هبا عم
 نءذمفال ليقو نيعلا كا وتساولو قراسلا ىلع ن اعالف معن لبق ادح عقب عطقتلا اذه له جي انملا فلتحتاو
 : ع تاير يي دمعلاقاماو أطل ةمسنلاب همدعو ناعذلا ىففالتخالا نا ديف. يجلب لا مالكو رهأ طخماو دمعلا ىف

 هناىلاةةرسسلاركنيراشأ (حنا ةقرسلاهنم قورسملا بلطو هلوق) فالخريغنم ناهذل اهبلع بده 5 00 0
 هنم قورسملا كلعالا نو هملط ىلع فقو بالف ىلاعت هللا قو هذا عطقل بلط ىأ هبط عطقال طرتش ال 6 0

 طرشلافهنعثرونالو بوجولا دعب وفعلا كلعالو لاسملا باطن عادم هتاساودحملا ىوعدب ةموصخلا 0
 باط طارتش انو ردوداهشلاءاداىأ ءادالادنعهلوقو رم عطقلاوءادالا دنع هيرضح طرتشتو لاما تلط

 ناو عطقلاو لاسم ا نييلطلا نمدنالهنا نه ىنعدلا م الكملاريش اه ىلب زلا مزح طقف قورسملالاملا
 تاق نافل اقف ىوحلادمسل ارك ذامنارهظاذه تلعاذارهبترهاظلا فالرخ الا نعى كب الامهدحأ
 زدالالا تا طسئاغا تاق عطقلا هنم ىو رسملا بلط طارتشال ىنعمالؤ ىلاعت هللا نح ةقرسلا ىف عطقلا

 لعاماواض | عظلا بلط نمددال هنا نم ىنمشلا هور كحذام ىلعالا ىدقتءال ىهتنا فذقلا د ىناول اك
 الف هعطق طرش هنم قورسمملاروضح نا ىلاريش» (حئارارقالا,تو.ثلا ناك ءاوس هلوق ) الفرهاظل اوهام
 رطتنالو عطقب تاغ نمةقرسلا,رقأ اذاهنادفي ىيلب زلا ملكنا ملعاو ةقرسلابرقأ ناو هشبغىف عطقي
 ا فسوي ىأ نعةياورهنم قورسملاة مغ لاح هعطق ناب ريل ىف هيقعتو فسو ىنأ د :عءبئاغلاةريضح

 اردلا رك ذو رحيل اب هلرقيفرضعت نا لا >اهتيغ لاح هعطق مدع هجو وةباغلا نعر ملا ىفهلثمو
 (اعدوم هلوق) احرشوانتمرب ونتلا تح اس هلع ىرحا لفل اخ هنم قورسسملا ةديغلاحهعطق مدعنا
 (ابرلابحاصو اهلوق) مهنم قرسول كلا لا باطن عطقتو هلوق نما سام هيلع ةنبرةلاوىلادلا جفن

 مايا



 عه ( نن كح .هالئم ىلعإ)

 ملعاوالفإ صال ا ىبع ماعلا فظءنه لعج ناامأد لضالاوهود رباغلل فطعلان وكم هوتلا ف
 ساحل لق برضلا نوك د .قبال سدحلا عم برضاانر زعب هنأ ى دنع تما ع نءرخلاىف هلقنام رهاظنا

 ىتحلا نعربنلا ىف هلقنام للقن نادع» ىوماددسلا ناالا ةناز 4غ نءىدنجرلاهلقئاماض ا رهاظوهر

 ةالصلاهماعهلوقل (حلاىفاشلالاقو هلوق) ةعدارلاو هثلاثلا ىف هسح لبق برمذلاب رزعي ىنعي لاق

 ةياعتاا عاجااناو هردطت ادذاع نا ووعلط ع افداع ات هوعطق افداعن أفدوعطقأف قرس نم مالسلاو

 مهنمد- أم 00 هب ادي هل عدأ النا هللا ن م ىحسال ىفا هلوقب ىل-ع ءمه نيح

 ىلع لج م هولوالص أا,ممْئشلدحن لفراب ” الاودهانعيتت ىوامطل |لاقو همدع ىلع ل دق ثياب

 ىئانك املا لالدتسالا فرعنا ثسح ىنيعلامالكى اماعت هنمو ابن وررد مسشلاوأ ةباضنلا
 نادعب هلوو لءادب ثيدحت همي هلق نم طةسءلعلو هوءطقاف قرس نم مالسلاو ةالصلا همملههلوق ىلع

 لتقل أ اركح ذ ناو ىأ ا ىوراسعه رك ناو ةسماخلا ىف لتقيم لا ذو تدذ *.ملهنأب ثيدحملا نع ب باحأ

 مشلاوأ ةسايسلا ىلع ثيدحلا لمح باوجلان ا لعاو ىفاشلاهاورىذلا ثردحملاىف تما

 م-فوقو تلق ىببتنا سلا ىلعراصتقالارهاظلا ناكف حرمشلا هندرب يح ةشاسلا أ لك
 مهوق هيل ءركعي نكل عرشلا هيدرب 1 5 ةسابسلا نان م قيسامىلا ريش اسرمف ىث ءةالالو ىذاقال لععدال
 7 ذاذكم دلال قا قرسناىأ (ةساسسدهلتشنا مامالل هلوق) طاغمعرمش اسهنا

 أ اوما ف لاق ثدح ةسءاخلا ىف قرساذاام ىلع لو ةسامس هل :ةزاوجناد.فب رونلا ىفهمالكو مهضعد 1

 هولتق افذاعن اق ةسماخلاىفلاقهنالمادب ةسام سل ىلع لوه# وهف هنو. ”ريدقتبو قداسلا ثيدحلا نع

 ماى ىف ةساسلا نم سدلفءاد تبا هلتقامأو سايس هلق مامالل نا ةمجارسلا ىواتفلا ىف لاق ثنو

 هصنامةمجارسلا نع ىوجلاطخ تد أرنكلزوال ةسماخلا لبق ةسامس هلتق نادمف» همالك ق امسف
 ماك نم عقباك لاق ىهتن اداسفلابضرالا ف هيلة سايس هلتةينامامالل اعبارواسلات 2

 طاغم عرمش ن ءةرامع ةيعرشل ا هسأ» لاو لهجو مظو روج ةسايس كلذن اني ازدرم لو هلتق نماننامز

 ىرسلا هدب ماسبباتناك اذا هعطق مدع ةجوو ىوج بول ىتح سدح لد (مناعطةءالاكهلوق)

 ةعفنملا سفح توت : هعطق ىننا ةعوطقم ىنعلا هلجروأ م |هبالا ىوسابتمناعمصاوأ*الشوأ ةعوطقم

 عنعالا#ت ل عوق الة زاشرأ ةعيطتمم ارسال[ صوستدخ او م اكاذاام فال ىثملاو شطءلاوهو
 ءالش ىنعلاهدي تناكولو ىنبعار هاظط شطملا ق اال بج والا توف نالر ردةباو رلار هاظىق مطقلا

 رذعتد نع صقانلاءافيتساو ىنعل مطق صنلابى تملا نال ةداوراارهاظ ىف عطقن عسباصالا ةصقانوأ
 ىنعلا هلحر تزاكول هنال ىنعلا لجرلا عل طق دق (ةعوطق م ىنعلا ا جرواهلوق) ىجلي ززئاح لماكلا

 ىذملاو مايقلا عىطتس الناكن ا را ا ىذثملاو مايقلاع- .طتس ناك ناف عداصالا ةءوطقم

 هدب عطق هئعء طقس 0 لاهل ر تناك اذا هنا همالكح ب رصف ةراغلا ىف اذك هدي عط#:ملاهلع

 ىنعلاهدي عطق هنع طق , ىتعلا لج رلاعوطقم ناكأ أذا هناانذش مركذ كل صاحلاو ىلوالا هقرسسلا ىف ىنعلا
 مالك ىنام ل عت هنمو قتنا ةبانلاة فرجا قرعرخلا هلر عطقاضي أ هنع طقس و كوالا ةقرسلا ىف

 لاق منهو ىرسلا هلجر عطقتال ةعوطقم ىنعلاهلجرو افتصاالوتدسلاث دروس لأ

 لوقو هصنام ىلحل نبا حر مشن عىوجلا لقنو ىّتن !ىلوالاةق :رسلا ىف نفل ديالو ىا نيمهاش يلا
 ذك هزأق ةعوطقم ىنعلا هلحر نالاسحناو امناث ق هرساذاام ىل- علو ى ةرمسلا هل جر عطقتال د ءلا

 نو ىتنا مالكا ق ايس هضتقاسا فلاخم ديعب هنكلا عحص لما اذ.هو ىرسلا هلج ر عطقتال
 جارسا !نعروملا فو ريوذتلا ناك“ الث ىنعلا 1 اا ادبق عطقلا صوم
 ا نعد الوهلو5) ىرسلاهلجر تءطواضاب هو ددحاول هتك د ىتحاس خا م ةهقرس قرس

 نم نين : وهدد عطقالاقنأب ىف اطااذااماو هسانك : عقالإ نأإ مامالا نم-عاذا اده(ح

 ٍن 1



 (نمحملاهنفنمىاشلازحلا) 2

 | قراما!لجورخ ل دز رح نمالام ق ةرسسولو عطقالاو عطقنمل هدس لو لزتملا بردي .وارهاظ نأك
 أ عطق, ل ىرخأ اهتعيتف باصن نودابتعةزرح نمةاش جرخ أولو لماعلل ةربعالو ةصاخل وهل عطق هعماسع

 جارخالاةبانلا قلغاوأ بقنا صاف كل املا عالط اامهنبي لاك نأ |ادعاصف نيترمزرح نماياصن جزخأولو
 جارسلا عرب  ىرخا ةقرس ىنامثلا

 ارح هرقعب ئذلا كح نال هبقعو ذز رم |نمّدق ةريسلا كج عطقلان أك امل (هئتامثاو عطقلا ةيفنك قلصف)

 | اذهذصنلا قالط ادسقتف ةروهشم ىه وامهئامأ اوعطقافدوعسم نءاةءارقل (قراسلا نبع عطقتو هلو5)

 ةالصلاهيلعهنال( دنزلانمهلوق ) رحت الاى لاما الهناريمعأ | نال لمملا ناب ن مال ىقاطملا سقت نم

 عوكلان ادن :زامهو فكل ىقعارذلا فرط لصفم نونل ا نوكححسو ىازلا شف»دنزلاو تدع بكنملا
 رصنخما ىلب ىذلاادنزلا فرط عوسركلاو ماهبالا ىلي ىذلادنزلا فرط عوكلاف سوماقو حاسد عوسركلاو
 | لعراصتقالا نكحمأو ةءلصالا تريم ن ا ليقو ناعطقي لبق دحاو مدعم نافك قراسلت ناك اذاو
 اناث قرسنافةشطاملا تعطقامهادح اب. شط ناكن اقراتةةاوهو تعطقالاوةدئازلا عطقتمل اهعطق
 هبجرصولو ىرسدلا هاجر ىأ ىرمسلا تعطق هلوقو رهنلا فاذكة دئازلامذه عطقتالو ىرعسلا تعطق
 ةلاحىفالو حاتفملا ف داز جارسسلا نعرهترعالا طسو.:ي ىتح سدحت ل.دربلاورحل اةٌدْش ىف عطقبالو ىلوأ ناكل

 ىضمو مجرلا ىوس قودح لكى اذهاذكو هرحاصو ةغين- ىأ ل وق ىناوناموأ اوه اغ نأ ال مأدوهمثلا
 همّدقاملفلاخ ممر !ىوسهلوقو ملال رش سانلا قوق> نمهنالانا حسا اورذح مل ناو صاصقلا

 انامحأ رتل عمو بوجول ا د.غت كرن نودي ةءظاوملا ناصمفو هريغور بم ةنس نوكمل هعطق نملك مال.سلا

 لكلا ىنالرمالارودص تش. مدارملا لاق تح لاكش الا لت: هءام انتعش طخ ترأر ةئسل ادبفت
 ىك عت زلانكو مسح ارسأ مث مولا بلس نمال باسل | مومع ليبق نمهق ىقنلاق ىمتناضعبلا قالو

 (عدبو كالذك لعف.ناك لعن ال كارشل ادقعم نم مدقلا فصل نم عطق" ضخاوراو رووألاقورع

 ريزعتلايدارملا نا ىلع ىأ كلذ ىلع د سدحما عم برمذلابىأ (نزعوهلوق) رحب ارملع ىثعا.ةعدل

 هل غنام سد و برضأ ارهريزعت هجوو هيلع هفاءاضي أرب زعت سلا ناعم برضا | صوصخاذه

 اريزعتلا فطعن ا لعاو ىببتا سدحلاو برضلاي رجالا قس مطقلا طقسا هنا ىدنحربلا نعىوجنا

 | لوقو اضأ ىوجلا هركذ سدا: نوكيرب زعتلان ا مّدقت دقوارب زعت سدل سدح لا نا مهون سدح ا ىلع

 ىيع
 المحخ

و ا ىلعو طقف عباصالاعطقب لاق نم ىلع ةحوشهو دنزلا نمقراسلا عطق مال سلاو
 : نم عطن موق ىف را

 رضح هاوس هانم قورسملاةرمضح هعطقل طرتشد و ىوج ضرملاةٌدْشدنع دحال ةدانملا ف نكل ضرملا

 || هيادهلا فاذك ف لالا ىلا ىَدْؤد معمول هنال (مسحتو هلوق) طاغمجرلاءانثتسان ان م ةقرمملا باك ىف

 || لصالاذ امو محا موعطقا قراسلا ىف مالسلاوةالصلا هسلعهلوق هديب و تف محلا بوجو هاضتتمو

 . | ةدنعزس وهدنعمئأبال لعفبل نافمسحلا بدن ىفاشلانعلوتنملاو ىوجب وحولل نوك.نارمالا ف

 | هيلع هنعتنش لومار نا هلعف مامالل كسل نس الاندنعوهيرمأ مالسلا هسلعهنال هقنعف هدي قيلعت

 1 درقملا ىلع ليقو لاس لا تدب ىفف موصخل ار ضحم ا ةرحأ فالي ةريخذلا نعربخ هنماسسلان ال قراسلاا

 ألا رد مصالاوهو عملا ىل_علبقودي زازيلاءاضق ىفنكل يهلاوه ةيناخماءاضق ىنو تاق ةينامهو حرش

 || (ىكلاهلوق) ىدنجربلا نعىوج ىلوأ ناكل قأب اعثورك ذاق ادبق مهلا نوكمل مسح ارخاولو
 | قراملادب لعت ناوهىناثلا حاتفملانعىوماامهاكح نيلوة دحأ | ذهو همد ليس الملوي دح
 ١ ىل_عالا ىشقيال كلاب مسحلا حرا ثلاريسفت نا لصاسكلاو سرت: | همد عطقنيل ىلغأ نهدف عطقل ادع

 5 ام يرغملا ىلا زعمم وضع: ةرامع فاض اك ىعسال ىلغأ ىذلا نهدلا فدءلا سغن الل والا لوقا

 اوه سس او هريعضلا عجرم لعجولو رهاظر ظن همف ىلغأ ىذلا نهدلا قدس«لا سغتوه كلا نا مهوب
 0 نءدون أ ءوهو رب لعلا لهأ رثك دنع (بعكلا نمهلوق) هماللك مصل ةيلال تريثلا ةرابعىف عقاولا

 22يوم
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 و

 (تيك هاله لغو 4
 ناك لايز رحلا نمةقرعملادوج ولرهزالا عماجلا نئازن نم قرمسلاب عطةلادمغ, اًذهو رهن هلوخد ناكما
 ةنازخحاامأ اهب زرحم ةنازخلا ىفام نأ ههجووانذعشمرك ذاذك عطقالفاهتلح اهقرسسولو ةنازخناوه ىذلا
 ىلع ىرح لا تدب دب ل داوأ هلو5 فرك ذلابدم| فنصملا صمدت نأ ملعاو ةزرعربغ ىهةاسه سفن
 ىدنجريلا نع ىوج عطقي نا تش جيرو عاتم هن قلعت ثم <قودنصلا ىناثيش لحد أول هنامةداعلا

 قلاوخلا هدب لم دأول هلوق نمرونلا نعى رس وفرك ذل ايدملا صمصخت لاقي نا بسانملاو همفام ىنالو
 دارملاو مهاردل ا مفةش' ىتا|ةق رخل ىهو (ةرص هلوق ) ىوجناد ركذامحلاةداعلا ىلع ىرح عطق قودنصل اوأ
 ىف فسوب ىلال افالخ هلود) امتددشاذااهرسأ مهاردلا ترص لا ةيمهاردلا ه.فدو دشملا لاو هانهه

 لاخداوةرصلارط ىف ىأ (امومف عطقبهدنع ناف هلوق) ءركه سام ةنيرقب هنعتداور ىف ىأ دملا لاخداةروص

 ملا ىف هدب لخدا اذا هنال هلوق ) عاستملا هنملوانتف دب جراخلا لعخدأو امددحأز رحلا لخدنايدبلا

 امناعطةررارطلا نأ نملودالا ىفءوقلطاام نأر هاذ بو كدحا سكمنا ل-رطلا ناكم ناكولو (حلا
 ةيعابر كلا ىلءامةقرس نأ لصاحاو متغلا ندر جن لاح لكى لع عطقي ل اق هناف فسوب نأ ل وق ىلع أت

 ندتنث يفف لح او اراعلابةقرمسلا نوكست نأ اما لك ىلعو هرهاظوأ كسلا نطامبن دنأاما هلا نال
 نيتنث ىو لخخادلا نم مهاردملا لوانتف جراخلااهطابر لحوأ ملا لخاد ىهواهرطاذاامام هاقاغت اعطقب

 دا هفب احرتم ل املاراصف هنم 2 كمل نال لاح لك ىلع عطقلا لإدملا ىلع نا ه-:عىورف ةياو رلاهنع
 ىلخادلا نكساو هدب لحن ديمل ناو ز رحل نه يارخالادوجول عطق هدب لخدأ ناف جراخناامأو هتنواعموأ
 ذتأو هدب لخدأ اذاجيرالا نا ىرخأ هباو و ىفهنعو هنم جارخالاو كتمملا مدعل عطقبال هلوانو هدي جيرتشأ
 امةاللاة,نأ الارمسع نش اورلانعب قرفلاو بزل فاكهه ذع هشأوهو دوصقملال وص عطقي عاتملا

 لععادلا نم عاتملا لوانتف هدب يراخلا لخدا نان عال ايدي رذاذ ةيناسثل اةيأورلا ىلع لخخا دل ىلع
 قد ىلعتناك اذا ل.الاوهو فاسقلا مهب ردلا قو ىوج ةملطاا ىفكفاهلارسكب (راطق نمهلوق)

 هلوق) نرغملا نءىوج سأر وأ هظ ىلع لمكامءاحنارسسكب (الجوأ هلوق) رهنرطق عجتاودحاو
 لاق جل مضن (اقلاوجلوق) ىايز هكته مدعلوأز رحنا مدعلة روك ذملاروصلاعمج ىف (عطقنال
 نال برعم ىحعأ مساوهو استءابل اةدايزب قءلاوحلاو ضلانقلاوج عج فلاب قلاوحلا برغملاف
 قديقاذه (هظفح هيروهلوق) ىلشلانبانةىوج ةيبرع ةدحاو ةلك ىف ناعمتسال فاقلاو محلا
 هاوس عطقب هيفام ذخأو هقش ىف هياز رحم همفامناكناو ظف اح ارمتعاتزر عريف قلاوحلا نال قلاوجلا
 اهو هظفح نمهعمنوكم نأ الا عطقال هماست# هذعأ ىفو زرحلا نمد اللال مأ هظفح نمدعم ناك
 نكمل ناواسقلطم عطقلا اف بح اعانتم هنمذع اف للا قش ناو هلوق ىهو ىلوالا ةلمسملانا ملعتر يوم

 م.ناكو هظفح نمهعم نكمملاذاهتلمحي قلاوحلا ةقرس فالخ ز رحلا نمذ حالا قتل هظفص نه هعم
 لحنا ىف نكمم اوهذاهدب لخدأ نان هنمذخالاو للا قب دق هحوضوا كلذ ىلع فتتلا اوكرتانمتا
 هنالهسفنب هلحخدي نأ ن مديال ل.دسلايذعخالاب ىنتكتج.الثدحاهومنو توناحلا فالك قوذنصلاك
 عسجلاو ( قودنص هلود) ىاب زك :ةامدعل هدوصقم صح ناو عطقيالهذح ات ه.فامددت هتشول

 لاشالو جتفلاب هنأ حاتتفملا نءلقنو حابصملازنعىوج ىتاعداصلا فو ريفاصءوروةص علم قب دانص
 بايجا عسمجاو رفا ىلع جلاب صيمقلا بج حابصملا ف (هريغتءج ىواهلوق) ىبتنا هلّوأ مضي

 مالكحىئادارم سلا + هنارهاظو ىوتنابدج هل لعج ديدُستلاب هيج و هببجروق هراحو توجو

 ىشو تلقانذش ب.لا نم الاك ةمامعلا م دال او ىرخ قرعوأ قرع باشا نموهاردلا هنق

 ناةيناثلاةلمالاىفالا اثيشذخأب لوي رخمم تدبلابقن (ةقث) كلذك مازحا نمذخالا نوك نأ

 | تفلّدخا فسوانأن العا (منايراخماناك نافسون نأ نعو هلوق) انرك ذام سكعامهو فالخلا

 ّ عضوبام ىلع ب.حلا قالط | لهرظنبو مهازدل ا همف ظفحيل بوشلا بنا تشد ام بيحلادد ارملان اف فصملا

 همم - 0

 عا 1 أ

0 
 فوصألا م هد 0 ثول



 00[ (نيعملا تف نميىناثلاءزحجنا) 6
 | ىوج ظفاحمال كلاما رراةق.ق-نالملادارملاو لاقاملا وىوأ ناك كلام ( ظفاحماب راسدارملاو|
 أ كالت نممرمغ نموا ه-.ف هفاضأ ىذلا تدبلا نم قرساذااملهشف هقلطا (خا فيض قرس ناو هلوق)
 نه قساعلكشالو حفلا نع ةيلال رمت ل فقم قو دنص نموأ ل فقمو هواهفو دف هل نذأ ىتلارادلا

 | لع فلاب هنذأول ّي- طقف ةقادصلا نمام, بام ىلع اد اةعا ل خد اذا|م ىلع هلم قب دصلا ىف عامقتلا مو زل
 | ةقرسلابدمقو هجو لكن مالا قة مدعل (رادلا نمهحرذملو هلوق) ةاقانمالف فضل اكعط#.
 ةرعغصرادلا تناكاذا اذه ةهمدللا عم بح هنالرجغ مدالا هجر ناو ناهذلا بع بصغلا ىف هبال
 هوا ربك تناكن او ادحا اواز رح اهلكن وكت دشن حا مالابتع»ا حافتنالا نعتو.لالهأ ىغتسال
 ىلا ارخ الاريدعا ثمح لاجالا نمحراشلا مالك ىام عت هنمو ىلد زاهتمهحرمل ناو عطقبابةهحملا
 | بجوم نول ىلا جارخالا نا هموهغم ( نعل اىلا هلود) ةريمكرادلا تناك اذاهر عطقب اهنا هنا عم نوسلا

 هج .رخأ ناو هلوق) قيساكرادلا جر اخىلا بارخالا نمديالف ةريغصولفَو ريمك تناك اذا اهو عطقلل
 ىنغتس ناكم ىهوةرودةمةرخ لكفو لزانمور حاب متااةريمكلا ارادلايدارأ (رادلا نوح ىلاةرخج نم ا

 ةكسلاىلا جارخالاكه هلا جارخالا نو كيف ةكسلا عافتناه نوفل امناو رادلا نكن عافتنالا نعد
 اهنالةريمكرادلا تناك اذااعف (حلارا لهأ نم هر اغأو اهل أوق) رهن اهلمق ام عملات .رباغت اذهعو عطيف
 هل نوذأملاالو امف نكاسلا عطقنالفدحاو ناكم كحاسهكح ن اذ ريغص تناك اذاام فال ةزنا ةلزاسع

 لحير قرس أنعم ةهرخ لعرتا لهأ نمراغاوأ هلوقو ىنعاهريصاةم ضع نمقرساذا مقل وخدلاب

 م فوذحم ا لوعفما ماقم ماق ةرخو فوذحلا لعافلل ةفصرو رحناو راجناف هر : ماثشرحلالهأ نم

 ةعرساممماٌثنش قرس ىأ عرسأ اذاّو دعلا ف سرفلاراغأ لا ة.ىراص حارق فوراملا ماقم فرط ماي

 نمناسناناعأ ناو دع ظفلو ىناولحا هعالا سعشل عبات ظفللا اذه ريدعتلا ف فنصملا نأ لصاخلاو
 ةقرسسل ادرهجلا ىلع لدتةراغالا نال مدأ اذهو ىرخأ ةروصقم نكس نم عاتم ىلعاناسن اريصاقملا لهأ

 سل (انب بقتوأ هلوذ) ىوج قرسراغا ىراصح ارقرمسف مخ نهو تلد ىلش ةمفخا ىلع لدن
 نافدارب ثدحدامراذا اذ_ه (مااثش ىنلاو لخدف هلوق) ىوجازرح نوكمامدارملا ل اد تملا

 بوجو لمأدب هجورخ لاق ةفصلاهذه ىلعهلاكلتسم لع هنالدذخأ ناو عطقالف هاربال ثمحت امر

 نأر هاظلاو تلق رهئاقراسالاءمضم ناكمري_غوذخأو أه خأب لول هنالهلهذ خادم هيلع ناعذلا
 هنا ىلاةراشا ىخارتلا ىلعةلادلا مي ف طعاما هنأر هاظلا لد لوقأو ىوج ىق اسف امني فطعلا,ديسقتلا
 دقت نوك الخ هب دوفلا طارتشامهونا ءرءافلا.فطعولوءاسقلالار وف ىلعذخالا نوكعطقالط راش ال
 00 نسا ةةضومملا هدر هحاص لعدد ريل ريغ دش اول ام هنم طقس (عرف) ا. فاغت اهب فطعلا
 نم ناهّدر م هفئلهذ أول هنا همحاص ىلع دريل هلوق ىضتتقمو ىجاد زاكح هيحاصدب ىف عضوملا كلذ

 هال اور اط دعى هتلعو) ةنالهملا هريس فاض اعدم قورحزو بلك قع ىف هنس ءر قلعوأ ( هف اسف هلوق )

 هجرخأ هنالعطقر هنأ عصالاو هيرحوقب هجر اوهام ىفهعضوولفلتدناو عطقنال هناف قراسل ال زتمف
 مالكالو هربغ كولو عطقال هناد ىدادحلا مزسلعأ هفاواذملو رئاطلا هلّمسم نمرمامهءلع لكش و هدد

 | غرفتيلواحاتملا عم يور خت ار ذل قارسلا اهداتعب ةلصدت مم رلااناق ةكسا !نمذعخ الا اذكف عطقلل
 ءاخا فب انش هطمضةلصخ هلو ةور مناد اوالعف لكلاريتءاف ةرهتعمدي ضوتعت مو رارغالوأ لاقل

 حفلا نعرهت عطقبال هنأ ميصجلاو .ذحح او يرش بقنا ىف هعضوولامد تركذر م (حارخ لوان ناو هلوق)

 تدبلا جراخى ا جراخنملمشادلا قراسلا نمون 1 ذأ ىأع-فرلانأ رقينأز وصرخ ؟لوانهلوةو
 ىلع لول (ذخأو تيب فدي لس داوأ هلوق) ىرا دحارقرخ قؤرسملا قراسلا ىطعاىأ تحنلابو

 ٠ مدعل عطق قودنصلااوأ قلاوحما هدي لخدأول هنال تدمل ايد.ق اذهب ةرمسفو فيرظلا قراسلا ىلع عطقال
 11 له م حست سس موس سوو ب وصمم يعول حدس هج ع تل جيرو دج عج وت ع حس

 ناكوما



 عونلازو ناك امىنركلا لافو ىواعطلا. رك ذاذك هو لؤالا فال عطقي ليطصا نم ةءادق رسول هنا

 هنأ ىناتسهقلا نءردلا ىفام هفلانيو ىسمت اندنعبهذملا اوهاذهو ىدحرسلالاقاهاك عاوناللزرح وهذ

 ىتح ريصصلا ىف ظفاحلايزارحالاريتعب ال ن اكملاءزرحملاىفو هلم زر حب ريتعب يب لكذرح نا بهذملانارمزح
لذو ناكملاءز رحم عمربتعال طفاحانال مطقبالهدنع همحاصو هنم قرسف هسف لو دلال نذأوإ

 ك

 هوحنو ماحلانمقرس ىلا عاتما بح اص ناكولاممف هقلطأ (عطق.لهوق) ىتلب ز نذالاب طقسدق
اومالازار- الدعااموهو ناك ان زراف ريتعبال طظفاح ابرز رحنا نا نمءانمدق امل هظفحص

 رودلاك ل

 عمزرما ىلاديلا لو صو نم عن هنالىوق أ ناكملاب زر حلا ناكف كلذ لا ْمأو قب دانصلاو تويسلاو

 فالخ لصالادوجو لامرب:ءبالف هنعل دملاكن وكيف هنود ظفاح اب زرحا ناكف مهتمعأ نع هئافتخا
 زرلا ناكف ناكملايز ربا مدع) ضنصملاهر كح ذي س اك عطقب ناقه دنع هيرو دجححملا نم قرسولام
 اعاتم ضعب نم مهضعب قرسف اناخو أ ندب ةغاجب لزناذاهنا ةصالخلا نعىوحلا لةن | ذملواريتعم طظفاحناب
 فام وهو فافقلا عطقيالاذكو ىبتن ا عطق دب-م نم ناكولو عطقبال هسأر تعتو | هظفحص عاتملا بحاصو
 /: 5 3 7 دهمو فسوب ىأد نعو هلوق) هحرشو ريوذت هرعت الاهمحا هواوتمذخ ايف اهملارظنمل مهار دل ىطعي ىذلا

 عي 1 53 ةحانم نوعمةولخلا ناهلو ةئالثلا تلاقهبو زرح او لاما قةومشلا مدععل (م هنت تاب نمقرساذا

 ني سدو : ضع 77 || اىديقم فالخلاو هصجرتب نذوماموللدل ىلي زلاريخ أو ةيبش ثروأفداتعمةرايزلل نويلع لوخدألاو
 0 نإ تجر 250 ||| ةمرمملاك ةرهاصملا,ةيمرخاواقاسقتا عطقالفدحاو لزنماموعجاذاامأ ةدح ىلع نه لكن اكاذا

 م 6 ليللابالو راهئلايدربمل(اراهخذخأ اذا ادههلوق) قساك حبارلا فالخنوهو ناكملابز رحنا عمولو ريتعب للا ل
 7ع تال ي هني ]|| دار غاالماذخأ اذاامأ هلو كل ذك و الملولو همف لوخدلاب سانلل نذأدق اتقو راهنلادارأ لب امهصوصحت
 كورا ةججاحال هنأر هظاذه تلعاذا ةيلالينرمثلا نمداغتس اذك اراهتولو هبق لوحندلابس انلل نذوب انتو ه
 الغمهران ناكاذاالا نعي لا ةفاراهنذخأ اذا اذهحراسشلا لوق نم ينةتسا ثدح ىو اهرك ذا

 (عففز تدو/ 94 /م/ م, . [ارطني ولات مثلوخدلا.نذالا مدع ىل-ءةمالعهراءقل نال ىتن افاكلا ىناكراهنلا ف عطقب دشنش

 4 م” نمىح || ىلامهنالنرحكس ل هنال عطقال هنأ كح اوانخيش لاق ىهتن اقاغمدجحمملا ناكو دجصسملا نم قرسسولام 5
 الإ 0 12 نأ نمرهملا ىفامهلاراشأ ) زرحا اريغنموأ هلوق) ىتنا ظفاح از رحاه_فاو ريتعاا ذو زارحألل

 1... ا ت0 0
 حير # || نكل ىبتا ءارملاو قب رطلاهنمو زارحالا عضو: ناكم لك كل ذك ل .د حملا ىدعرصاق ريغ محلا
 "تاو ١ عر نك اخ ىلع ماعلا فطءنم لع نأالاكلذك' سدلو ز ردعمملا ن امهوبوان هفطع

 عطق تيملاد هدم نم قرسسولف ةعاسجلا دحصهدارماو ىوجواولا هليرعث صاخلا ىلع ماسعلا ف طعنا
 هءاعاب لجر نم قرسولف هءلع تسل باثلا نأ ىلاةرضحابراشأو (هدنع هنروهلوق) اضأ ىوج
 ةالم مان لجر نم قرساذا اذكو عطقيملا_ياعابلحةعانَ أرعانمقرسوأ ةةطنموأ ةوسنلة وأ ءادر وأ

 عصالا ف ناطقيوا ناك اسمان (مضاح هلوق) عطقلا همزا ف دكف ظفعلل ادصاق ن وكمال سدللا عم هنأ همفو
 لوةقالطا نالعاور م دده لا مانوهوهسأر تحت نمناوفصءادر قراسس عطق مالسلا هلع هنال

 اذهناىلزلا مالكرهاظو نالوا هين وأ هسأ رت ناكءاوساةلطم عطقلا د فيد دنع هيروفنصملا
 هحو هن تعقو اهسأر تناك اذاالاهمو لاح از رح نوكمال لق و هلوق اذه ىلع كلدب حاراوه

 اذ_ةواعيضمالهل اظفاحهءاتمدنعمانلا نودع سانلانافدي لصحدقو زارحالاريتعملا نالؤالا
 بوحولط رش ه>ارخا ناف ناك لاءز را فالخم (هنعهجر0ناوهلوق) ها هرريعمملاو عدوملا نعذنأل

 ظفاحناىقو هليقهدي ماسقل ناكملابز رغا ىف عطقلا بوجولأ طرش رح ا نم حارخالاو هصنو ىليز عطقلا
 هلوق) جاوخالا ل. كلاسملا دب مامقل ىأ هلق هدب مايقل هلوةوؤملاهيكلاملاديلاوزاذ حالا درت ىنتكب

 ىن ل
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 قه اوهوطاضر هوو ه ىذلا علا نءاكك لذو ىمتناه-تارخا ىلا جاتحمف عاضرلا نمامرمو بسنلا
 أره ى_سن مرحلا# هناكوهج رخأفاضيأعاضرلانمنوكدةف مرح اماام-نالا نوكمآال محرلا نال
 هرك ذامركشبال ىتلي زا نانانخش هندي و رظذلا هجو نسلو ىنمعلا مالكح رام: ىوجلاديسلاناالا
 | هلوق) بتل نمامو» وجم ىأم :رملامحرلا ىز تحت ل: ديل عاض را نم 'رمم ناك اذال او.ةءامتاو ىتمعلا

 | حالاك مه ريغىامأو لاملا ىف ةطوسلاعمز رحلا قلو دلابنذ الالف دالولا ةيارق ىقاما (اقلطم عطقبمل

 ]| لء:دال هنارهاطلاو ىدنجرملا لاقرهنزرحماىف لو دل اء نذالا عمان دالولا ةءارق مهقاحنالف تخالاو

 ظ امهتدب ناكءاوس عطقبال ةعش- الو عزامالب هف ل خدي ناهل ناكعضوم لك ىنذ زرح ارمتعملااعاو ةمارقلل
 | نيقيدصلا نافرظن همفو ىولا ل اقءريغ عام مرهغ امحرلا ىذ تدب نم قرسول عطق الامل اوالوأ ةيارق
 ْ ةيارقال نارهظف هقيد_ص تدب نم قرسا ذا عطقتي هنأ عم همدح الو عن اماليرخ الا تدب اههدح ا لمتدي

 | لوقاو م-حرلا ةعيطقىلاىذفب عطقل ان ابدل ملا مهل ماع كلذ ىلع ل دد قال دمه_.مرحماب ةديؤملا عب

 عطقلا همز نكل ةعدحالو عنامالب هقيدص لت لحخدي ناكن او ىبدصلا نال ىدنجربلا ىلع درءالاذه

 نعوهلوق) عطقب ل هلو دب هنداع ترح ىذل الحلا نم رسول تح هلو دى هل نذؤد ل تدد نم هدرملل

 نمهتعا فال نا ذم[: اربغ نمةداعاملع ل_هندم 2 (عطق.ملاعا ضر ءمانم قرساذا فسوب ىأ

 لوقو (عطق.ءريغتدب نم مرحممحرىذ لامقرساذاهءالهلود) ىجأي زىعملااذد مدعل عاضرلا

 نم قورسملا ناك اذا ىنجالا نم ةةرمسلاب عطقال نا ىئءذب هانعم هبم_كلل دالول ا ىف عطقدالنا ذي ىنيعلا

 نيب طاسنالان ابرج (اهحوزو هتحوز وهلوق) انش لفسن او هعرفو أالعناو هلصأ لام ىنجالا
 ناكءاوساهجوزت مث ةسنجا نم قرسسول طقالاذكو املا: دعىفولو ىنمءلاسملاو زرسحنا ىف نم بوزلا

 هتحجو زرت مهنم تةرسولا ذكو تفلاو نيمتلا نايك هياو رلارهاظ ىفهدعب وأ عطةلا,ءاضهت:| لبق جوزتلا
 اذادمم نعورح عطقي هنافةدعل هاضقن ادع اهم قرساذاام فالخ رحملا نع ملال نرش ذه ىلع نوكم
 أ لاوحالان ملل احى بجو زلادوجو ىفكب ةةرسسلا بايىف نا لصاحلاو ىعلي زعطة ٠ ءاضقلادعب اهجوْر
 | ترانعوج راافاه دعب تثدحولف ةمهلات قو ةمجو زلا مامق نمد ال ةملا ف ع وجرلا بايىف و عطقلا ل5
 كالام هاصفام هل. اتم ىت قالاعال | (اقلطمعطق.ملهلوق) رح ريغالتوملاةلاح !ةراشءالا صولا فو
 |عطقي رخآل وق ىنو دجأو كلام لاق هيو صذلا قالطال لوقف ىأ (عطقب ىعفاسشلا لاقو هلوة) ىوج
 |كلامنعو ىنبعلافىذلا (حادالام لاقوهلو:) حجو زلا ةقرمسىف عطقبىأ ىدع طقف حوزلا ف

 ضعبلا قةعمركحذي مورعحداولا ماو بتاكم لاو ريدملاو نقلل لما (هدمس نم قرس نمو هلو# )
 مهضعن مالك امو عب انه نمو رضلا ىف هءلع صن هنا عم هل نوذأملا هتاقدقو ةءلال نرش بتاكملاكهلءلو

 هدس براقأ نم ةقرسلاب عطقب الا ذكسحو كل ذك سدأو نوذأملا.ىلالينرمشلا حبب رصن هرهاظ امرك ثمح
 أ هنالىلوملا براقأ نم ةقرسلاكىلوملااهمف عطقب ال ةقرسس ىف مطقب ال ىتح ءالوع قل مدمعلا نان مرحبا فام
 ْ ىتشور من هيسكى اقح هلنال ( همتاكمنمو هإو3 ) حلاصملا ةماقالءالؤه تدب ىةداعل ودلال نوذأم
 روصلاو هنم مرت محر ىذ لكح و زنت# |( هرهدو هذتخو هلوذ) ةيلالمت رشا: اك-للا تتاكم اذه ىلع

 مر محر ىذ لكجيو ز ل قو تنملا جو زنتخن انا ىو ارك ذو رهنو ىنمع هنأر عا نص مر محر ىذ لك
 |اقال :ربختت ل هتروص ىلعوهو لصالا حامم هنال قد ةميعلا فهل نكمل ناو (مغمن مو هلوق) ىسوتن اهنم
 رهن عطةبف هب دصنال نمامأ اهعف بيصنهل نم قرا سلا نمدارملا نون اتش لاق ث> ٌدياَعلا فال
 حاسم هنانالالعم هيف قحهل نكمل ناو ممل نم ةقرسلاب عطقلا مدعي اسغلل ازع ثدحهفلاخضامردلا فو

 قالطالا نمردلا ىفاموهياغلام الكر دصارظنلايدسقتل ان مرونلاىفام نارهظ مث ىهتنا ةبمشراصف لصالا
 | نيسوصنع ةعاجم نذأول هناىلا ةراشا سانلل هلو ةفو ( هلوحن دىف سانلل نذأ تدب نمو هلوق)هرخت,الرظنلاب

- 

 ىد هلدمز رك ربتعن ى لكز رحوهرأ لو ردعلا ف لاق مطقب نا تش قرعو هأ نذؤد ل نم م-هعملددف

| 



 ناكلا لاىلادرابو ل- ىلا ويودع طوق_د مزاةسا : مطتلانال

 ىزلادح لت نأف 0 طا رقاب هيا 0 !هقيتحتت

 (عل طقم اناح ىقواوةرسفداعمت هلوق)

 نيع تارا مات نجلا هامور نق نحمل ها اقرا فقوتسملاو مضلل انف قوت

 لعفلا رك ر ركش ىفزادع هاودد قانرانال مطقلا بو تريغت نابت فاةخاول جحفلدمتال ىهو
 ءانشالاهذه نال (حلا جاسلا ةقرس عطت 3 :وهلوق) سال هيدسقتلالرتو لولا دحامدع اناث ىف ناب

 3 كوع ريع مالم انا د فاهترودد ل-صالا4- اممد جون الوةز رك ىل موارسغنأو لاومالازعانم

 عطقالو هسيف عطق ئثهنم ىل_عاذات لمعب ملام جاعلاب مطق الراتخغلا حرمت ىف :,ةضفلاو كهالاك اصف

 ناهدالاوكَسملاو وعلا عطقب و عاقب هنم حونضملا 3 ولا هلا هيلا عراستي هنال جاحزلا ىف

 ةقرس عطقلا نا حاتفملا نع ىوحلا ل-ةنو ىلب ز صوصفلا ىنانركذا_!رينعلاو نا رفعزلاو سولو
 مان يتعب جب جو ةلساوار نعت وى أالاوهمذ عطقالف انران دقامأ م-هزابد تس جا هاكر

 رعقأ ار انقل | (سونبالاوا :ةلاو هلوقإا نش سوئنالا اذكو (دنل هالسبالا تننالولاةهوق)

 ءاملاتدقف اما برغم معماعقءانلا عشب ؛سونبالاو واو نعل قنمهفلاوحا امرلابثخ ةانق عج

 ةحتارلا بيط رغضاو رجأب شخ (لدنص لاو هلوق) ىوج يكضانع ءايره
 توقاملاو هلوق) ك ىوج عملا بحاص قلطا مث نمو ىقاغت ار خخ ايدل ١ || (ريضخملا صوصفلاو هلوقز

 ىازلا عب (دجرت زلاو هلوت) ىوجرحجالا ادز ءكورضخأو رفدصاورحجأ توا 00
 م را ا!قولاق حاتفملا نءىوجرمبلالالكو عرمملان 7 عفني رض ارح وهو ءاسبلاو
 ملا ىدادغبلارعهملا ف ةاكماوت) ىسوتن اهرظنم نحال ةعف:م هل 0 رضخالاتوقاسلا هينشإ

 :يادءلا ف ذك (هلجدحاولا ىلع لةشبالهلوق) ةسمفنلا لاومالاب قتلا ةعنصلاب هنال ىرو.ممدلا اذكَو
 لقت فواهصقسالو هتملامىفانسال هلع نال ارظن ههفو ىبتنا هتقرعس ىف فغربال هنم ل.ةملا نان هالعو

 اذ 1و فتنموهو هوو شاك نملج ةدرايق عملا مالا عر ةعاما لدحاولا ةعردف

 رهظ ل د.قتلا نمحراشلا هر ذام ىوحالاقو لكلا نع ة.كاليترمث عطقلا ىناكلا ف ماسح قلطا
 |:زيشل ةرادملا نء داو 2 تأ م ىهتنار ظ هيفق همف ةمفنحلا أت م دعههحو ناز ,ملاق ءامو ههجو

 ىنضالاكقلط |ناكول دربامنا او هنم ملك ةبادهلا صصختل طقا لاكي ا هيراتتاهزارك ت3. هلا
 هناملع هنمو ىهت :اباوالان ملمقثلا هقرس قب غرمال هنال هوب ةلكسملا يلب زلالاعاذلو تاق ىستنا

 لالد(عرذ) ىوحادب .سلا٠ نءقسا-افالخ ةمذذلاهجو ىلع واقل طم باودالا سهلة ثبام ةقرسس عطقال

 ةنمن 2 انش طا ذكى ربهنم هتذخأى ذا ىلع هتددر لاذ قو رسم هنا نمت بون هدب ىف فورعم

 ةلاوحتاو ةلافكلا ىف ىتفملا

 ىنيعلالاقو ىعرشااهانعءركذملو ةغلئأ سلا ترا هوهلوق) « (زرحلا فل صفق«
 طوصام عرششلا فو طغص ىأ ئه فز رح ىذلاعذوملاوهو زيرحلا عضوملا ةغالا فز ر حلا ىأو هد

 0 ا .حاص دعب الامز رمل نمدارملاو هسفن ص:ذلاوأ ةمحلاو توناحماورا دلاك ةداع لالا هبق
 نمةقرتسلابعطقي ,ال نكازارحاادصق.*ا: لان الرهاب هل نس و وهو ايراد ناك* اوسو

 حرمش نعى ز سانلاراثدن احا هقنا دهن ىلِال ا ىقهفالخ# راكم هالو اغلا قاحوتةم اهبانناك اذارادلا
 وهو اا رادلا ىف نكمل ذااضنأ عطقب.الارارخشاشغلا نا طرا نعل قنو راح

 نك« ناو ىأ اتاطم ةقولغملا ىعطقي هنا ىدتقي هبادلا نع ىجاب زلا هل هن ةنام هره |لثو خط 5 ساشقلابلءنال

 هجأوأ «زباوأ هربأ نمقرساذاكعطقيعاضربةيمرهلاتناكاذاىنعي (عاضرتالهلو3) د>أ اهف
 نم امر نوكيناناو يعاد رش محرق ندير بلا ةجمألا ذه لا لوقو اعاقفر



 5 (نيعملا تف نمىفاعلاءزحنا) 584

 (عطقبال هنا عصالاو هلوق) جاهلا نعنيهاست مشدف_ثلاودلا مطقواض أن ذالاعطقو فنالا |

 وهام فالخاوءارعتلا ف وأ لفقمتدب ىف ريدقلا ناكءاوس عطقي شاششلانا عسمجلا حرش ىف كلما نبا عصا

 عطقبال:ربقلا ىف هعمعضو رخآ اًميشوأ نونسملاردقلا ىلع دئازلا قرساذا امان ونسملا نفكلا ةقرمم ق
 (تدبلا نمرخآ الام قرسوأ هلوق) نوكلا قرع هناوش (نفكلا شدنءاوس هلوق) ىوج افانقتا

 ره ثمأأ همق تاب نءوأ ( ا توبات نم نفك.لا قرساذا اذكو هلوق) رهرمقلاةرابز هلوأةلرمقلا هم ىذلا

 لامو هلوق) رظن لوعشلا نو ىو لاق هإ_هشإ ف:صملا مالك قالطا نا ىعداو هزه هلواَس اللعم

 0 (كرتذموأ هلوق) رهن ةهش ثروأف هتحاحرد# : همف قحلادل تنمجاتحا اذاو مهثم هنال (ةماع

 د نأو مم , ىدوملاتوم لف هقرسفْئشن هل ىدوأو ص هلا قودي 0 00 م م توت
 ازرفم هنىصوملانوكب نانمب توملادعن عطقلا مدع ىف قرفال هنارهاطلاو عطقتتلال لوسقلا لقو توملا
 اوالعدقو هر عطقيال هنا قالو هبحرص نمرأ ل رجلا ف لاق فقولا لاماماو هلام ثلثك ًالوأ تراك

 ! ةماعلا ىبهف قولا ناكن المقولو ىرتنا اذهاذكذ كلاسملا مدعن دعما ريص- قرسول امي عطقلا مدع
 اذهانخش لاقر منان س> ناكل هق.ة-كلاملا مدعلذ نير وصحم ماوقا ىلع ناك اولاملاتدبك لاه

 عطقلا ةيفيك لصف ناض أامهك رصتوانئاد عي رمهتلر,تلاوردهلا بحاص نم ىأ اممم سنع

 قرساذا هماطن عطق. فقول ىلو عك ذل لهم ىفاو-رمصو ٌءاف احدي هل نم لك تاطذ عطقب هناي هنامثاو

 قروظالانارهظو لوةنللافلا خاص ناكف زرح نم دحخأ نان مكحوأ ةققح هدب نم فقولا لام
 اذاةيدكلاراتسا ةرمس عطقب اذه ىلعف ىبتناةزرحيرب غاهن وك د عملا يصح ىف عطقلا مدسعل لدعتلا
 ءافيتسا هنال (هنيدل-هوهلوق) رهلا نعدانمدق اس افالم ة فاح ديهل نم بلط» ةزرحم ثناك
 راصفمذخأ هلاسالدنال (اسابق عطقب هلوق) ىبا.ز هيرفظاذا هلع نماضر ريغ نمكلذ هلو هنمدل
 - - هم . . فقرر اذكو هلوق) ىليز ةءلاملاريخأتل لمجاتلاو هّتمذ ىف تراث هثيدنا ناسسحتسالا هو هريغنم هداك

 حراشلاريمعت لاق نا ب ىابز ةمشرعممف هءق اكن سثريصت هقحرادقء هيال ( هقح ىلع ةدان زقرساذا مد 20 00 0
 6 3 .٠ .٠ 5 - ا 2 0 0 دم

 مهوتل ءاكو هل فنصملا مالك لوعث مدع ىضتقي هقح ىلع ةدابز قرساذا اذكوهلوقب ىلي زاكح أ 24 عييج لفزب هر
 اضورع قرسول تح سذحلاث يح ن.ةلئامملادارملا لب كلل ذك سدو رادسقملاىنةلئامملا لالا دارملانأ | "04م: 7 فنيش

 00 9 0 5 3 7 5؟ كل

 ًاردي دن ف علا ىعدي ناالا ىذارتلاباعببالا هنمءافشسالا ةنالو هل سدل هنال عطقب هيد ىواست لع رراحش مر تنءو

 010 يا ال نم. يكف لبر .ح تس هبال يدع لع دحام نادل نال (ةكيصأ عام دال هبا هشو ىأ نعودلوكا ةينتالدا دنع فر مل
 دق ىو مط زا رهاطو لدا دنت )ل لوا ذه انلق انه روأ قس نعئاضق ىفاسشلاو - 0 مسي زكا قو يمل الف رهاط لذلدنادنتن ل لوفاذف الف ةناتفروأ ةقح نعءاضق ىقاندلا 0

 قيفوتلاو ىدادحلالاق ىبتنةرورضلا دنعهيذ_خالازوح و عسوأ ىفاشلاو فسوروبأ ىأ ءالاقامو
 قباسلا فالخلا فرب لن م ىلء دم و مظعالا مامالاك ىنعي عطقلاب لاق نمت لوق لوح نا نئاوقلا نس

 مصاف هلوق) رم عطقب الءاضقوأ ىنبديانهرا متذ أ لاقول هنا فالحخالو فره نم ىلع همدعن لاق نمو
 بولطملااضر ريغن م هنيدهرىذق. نا ىذاقلا ناك ذو كخدحاو سندج نيد -ةنلانال )عا ةءالهنا

 : هنباوأ همبأ عرغ نم قرسوأو رده عط مف ضورعلاكىلحل او ىتلي زداكز لا نرخ الا ىلاامهدح ا من و

 أ دعلا قرس ولو ريغصل ا هذب ا مرغ نم قرس نا ال عطق نويدملا نوذأملا هد.عوأ هتاكموأ ريما

 : مر غن وأ همتاكم ع رغنم قرس ىنعب هد.عوأ ه.ئاكموأ هلوقو ري طق لولا رغنمبتكلاوأأ

 : هلوذ) ماهالل اعفد 0 ناك_-ارهثلاق هن حمد ولو رب وذثلاق 60 دارااوهاذ_ه مدع

 هذ ناكو ل عطقيالاذك ( ريغ لو هيف عطق ئثل عطقنالو
 : هنمقورسملا هل-هفدرو هب عطقو ةضفوأ

 خفلا نع ةسلالنرمث اههلافالخ ةغضس ىنأ دنع عطقب ال هةرسف داع مت مهاردا ب رضف ةسنآت ناكوأ ةمن
 مح نيعلال هب: بجو كلا لد: ناللوالااهقرس ئتاهارتشا م قراسسلا نم اهعاداذاام فالخت
 يعاب 5 ةيدهاتلو ةقدص | ةوهل اقمال دل اهءلعهزاةرب رن ثىدح هلصأ ةققح تلد اهناكتراصف



 ا ىلك ف طع لع فندملا مال كح ىنهني رقلاام تاق ناو ىنعلصالا حامدتال رهتةمشأل|

 أ وطعم ناكو لذا ريكس تلا هلسعا تلق هقصالم هنأ عم هيف عطقي ام نود همف عاقبالام لع هملع فطعامو

 ة.الام ىلع فوطعم هنا ىلع ل دورك اطف بسانتلا دهغلاو بلكلاو لاق) ناس ارتفدوريغصلا ىلع
 هاوق ىف راحا داعاامنا هل علو ةركنم اهلكى هو ةربغ_صلا فال هلوق لق ةروكّذملا ظافل ال |نم همف
 راح اةداعا ىئمشب ناك اذه ىلع هناالا هل قا( فلاذم امبنمالاك نا ىلع ةلالدلل همف عطقئدو ةنامخو
 فطعو تلكو هلوق ىلعاملاوهو راجلا ل: داولو ةفاتخملا عاونالا نم هلع فطءامو دك افو هلوق ىف
 (دهفو هلوق) ىلشلا نبا نع ىوج نسحأ ناكل ىناولا ىف عنصامراجماةداعاري غنم هيلع قاوبلا
 اهيضورلادلا عب (فدو هلود) هحرشو ريوش عت هنال الوأه«قراسل ال ءبهذ نم فوط هلعولو

 انضشرصمملالطاذكو (حمتاةازغلا لطاماهلوق) فوفد ىلع عمورج عدرعو رودمناعزنودو
 نالرات#لاوهو همحاولولا فود .هشلا هراتخاو عطقلا بوجو مدعمصالا (مماعاتملا فات ءاف هلوق) ١

 أ| لعهعض براضلا نالت رب هل _صأو نرعم ىنيزاقوهو دوعلا همست اهل موه ىلحلانباحرمث فو أ ىانلاهناحاتفملا قو رمدوعلاوهو نة دحوملا غم“ : طر ربوهلوق) رهن هوش تر اصوهلل هّ.حالص
 |دعش رعم هنا لبق اذ ذو محملا ىهالم نمرفعج ناز طر ربلا حامصملا ف لاقورب ردصلامساو هردصأ

 هنانم هيىتفملاوهوام_هوق ىلعاماووللا تال 1 نمناك املك اذكو (رامزموهلوق) ريئالانبا نع
 ابترسكلاابهف لوأ ّءاهذخ[نالف مامالا لوق ىلءاماو رهاطف اوفلتم لعن اعمال هنا لمل دي امنة عقال |
 ا (يبنو هلوق) هناكما كيل لعفلابلوألارو دص طرتش,ال هنامهءالكصرهااتلاو رهن ركسنملا ا

 (سال او هلوق ) ةفحخذخ الاودو طرشلا مدعل عطقلامدعفرمترهقلا ه جو ىلع ةسالع د الاوهو

 سلتخمالو برتنمالو نئاخ ىلع سدل مال ا هماع هلوقل تدبل | نموأ كلا ىلادب نم ئلا فطّخ ناوه
 أ ةقرسل ناكل امتي نااماقاوعطقي مالسلا هملعرمأ ف هد جحتو عاتم اري تست تناك أر عا نا نمدر وامو عطق

 رهخلا ىفامواهنم لعفلار اركستل ةساس هنا ىلع لمس وأ جاد زان و راع خو فموه لاةيوارهتاهتم تردص
 تملا لخديولاذاام ىلع موضعي هلج تدمأا نموأ كلاملادب نمئدلا فطن ناب سالتنخالا ريسفت نم |

 نابعطقلا مدع أب زا ليلعت نما أ اقلطم عطقلا مدعرهاظلاو رطن لما اذه ىتو عطةبفالاو
 | مزاب نكل ةبفأملا هجو ىلع ذخالا ناكح اذاام و ءلمحن اال امهللا ىستنادجوب لو طرش ءافتعخالا
 | سالتخالاو بوغلا ناملسعاو ةقرمسلا فال سالتسخالا ىف مالكلاذا ذئنيح ةلّث.ملا عضو نع جورنخلا 0

 || بهنلا فالح سال حخالا بناح قف اطتالا ةعرس ةهج نه انني قرفلان الا ةينالع ءيئلاذحأ
 || سلانلاو هتءلتسااذا هتسلختو هتسلتخاوئشلا تلت (ملا ساما هلوق) همفرعتعم ريغ كلذناف |

 ارهاظدارأ (ةعرس رهاظ نمئنلاذخأ هلوق) حادصلا ن عاش مضلابهسلخلا مسالاو بلاستلا
 نكل عطقي هنافهزرح نم الا ناكو هاغتخا ناكن اكل ذك نك. ملول تةسالع ةعالا ووك نأ

 لهأ َهغلب شاشلاو هو ىنتذلا ىلع عطقال مالسلا هيلع هلوة ام ةودا:عطق شن نم لاق هنا مال سلا هيلعهنع |
 | نم ثر دحلارنآىركذ هنالركسم هلوةور منهداتعا نملة سامسل | ىلع لو مو ارك مف ود وبأهاورامو نعلا
 عطق هلمهملال ادلاو محلاب عدجملاو ىننعادبا | ذه تنثيداكب الو هانع دج عدج نو هائلَمق هد_عزلمقفا

 تي ييحججللمبببب



 مل را
 زيف دعب بي الر

 0 ماه
 ا عز

 ا -

 ير ل
 0 از جب يلب
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 باكو مويعملاو ةلعملاىنعي نيثلاو نيسلابًارمي هناو رع هنا ماشه نسا هالكره اظف برعم ه برعوه |

 ىنع عطقي ةباتكلا لبق دولهللو دغاوكلا قرسولو لاب سييلوهداهفامدوصقملا نال (رئافد ||

 ْت نا هب عغتنم لام هنإ هسقن نعردعي ل ىلا ياهلومإ نيس وعشم و ذوعشموهو نيعلا ىارنم ١

 !نال هباععتْسريصي نا ةيضرحب هنال هلوف ىلعر اصّتقإلا هاظلا ناك وره منبلاه

 (نيملب قف نمهناثاؤبلا) 0
 الام لبو طقإل هذا نسردل نعد انمدتامداغسيانكر ا لوح ى ( لرش: ثقب ىلا لادهلوق) ىلا
 بم ناكوأ هلوق دازولف هانم دفامهل هي روصق هيش(داسفلا يلا راسنا مذ عطقال هلوق) الوجوب
 ماكإلا لوأتيمن ال ءاطلا منج( روبن هلوقإ ىلوا ناكل ةعنص هلخدت ملام هيك بوغرمريغزصإلا
 ذخأب تونضإل سانلا نإ يفتر قداهرسكو ميملامطب( حمو هلوق) ىبع فورعملاورمالاو
 زوي اذهلوموّمنم لاه هنإل ءطّقب هنا نسوب ىلا نعيو تذإلابذخإإل اكراصف ايش ةءارقلا فحاسملا
 4 هذخأ لوانتينا هلذ اما ق نوكيت اى حصملا قراس نعرل ل ءررل طرتشيإل هنارهاظلاو ىوحدعبب
 أمي كادت هبف (رجصسم بابو هلوقإ مد عبت ةيلحلا نإل (ىلحتولو هلوت) تارقلاوه لعتنلوا هريغ ةدرغل
 مد دئفلاه نزل كامرتساإل هنابان خس هبقعنو هيل المنرت بشخ نم بادو ملوك نمرررل لبحاص فا همدق
 هصيصنعةدئاغلا ام انلرارلا باب ثمل تلق ناف ىذا هزارجامدعأ هِِف عطقالازمو هزارحلا هيف عطقي
 باب ةقرب عطقيإلامناو ياصحارقلا نعىوهدمب هركذ اذهل و حتما ةبس نم هب صخاما تو
 لم ل هسبحو هرعت ى خل دج اس ملا باوبا ةقرسد اتعاول نكأر 0
 تاكأم بكري دال ليرمهلا ةرابع نم صوتي اك هتقرسب عطقنإل امك بابلا تاكارلك هنا دار ارسيلو

 اذكوزرلم 01 ا ريمة طولا اخ
 برا عطقلا طرش نا نمر حلا نع هانمدق ارظن دف لوقاو حفلا نعةيل البنرشلا فاك ةيعللاراتس
 | كلسمزكميقد ىهنا ةزرم تناكثاو ةيعكلاراتسأب ءطقلامرع هيلع رفودروغلا اكلم قورسملا نولي
 مطل ارظغل ىف فلتخا هذا وملوك ةيل النرش نيشلارسكدوهو بهذ نهولو ( جرطشو هاوذ)

 0 ا را هلع ل ترحل هلال هزت لاق سوماقلا
 دلو انو ميخل ور اظن نم عدس اهوىلا در مسالا برغل ذا هنالرسبلا برعلا مالكس ايقد
 تسال نييشلار سكب جوادييلفكاغلا «للعف زولا ا هوبع ممالك ىزلاد للعف همالك
 جفال هبعلنوطو نونلا تدب (درنو هلوقإ) ىنيعروبنطلا بقحدرنل اكد وجو جرطشلار5 بسانلل
 تبئالف لوّقتلل لدعا هنا عطم ل انت هلعيرهارد قرسولوركنلل نعايبم !فراسلا لواتل بهذ نمولو
 ما عطول فلورمغ عيت هيلعامو لامب سيلرحلا نإ ( ىلح هعهولورح ىبعو هلوق) ريئلدواتميف
 رسب مهل واننا الر سك د وبحو ءايإا ديد شنو مالبارسكوب أدل مير وحد عجو ىلظكولللا نوكسو
 هلوق) لكالاوا رشلاهاوانل (رووبوا زبن هيف هلوق) ةيانملا نع وح اضيا ءاحلل مب ىورورصتلإدو
 ربعول وره ةقرسال عارخ هنال اعاججا عطقيالفزيمملا امازيم ال ىا (ملكنن لا ئئشيمال ىصخ الخلد
 هلوش) زييزتلادوجو نامزلتيدإل مالكلاو ىتملا ذا كلوا ناكأ ملكش لاو ىشي ال لزم لاربغب جيإشلا
 رهيلا قإنكورد ارح وا بصغاماهئال ىمئاوا انونجو اا انولو هسفن نعربصي ىا (ريمكربعو
 ريبكلاولع لكسو لعمي ىذااريغصلا حراشلا ةطعذ هسفذ نعربعي ىزلاز يسم ابر يبكلا وسن
 ب زلاريغصلا نطعا ذهل فعلا بلاوهريبكلابدارملا نا مهف جراشلا ن!لصاحلاو هببلا ةجاحيل
 ؛ عطقنإاو هلوم) اضياىعل زل مالك نمره اظلاوه حراشلا هم امو هيلع لقمي

 ا الا

 م 6

 هف

 هلضرلعوهاوريخي مولا تسل اكذخُنو ديلا ىف ةفخةذوعنشلا سوماقلا ف (ة ذومشلاو هلود)

 تا عم كإ ذ ىلع ءاجإل ارز دملا نءاوكحو هفالخ ناكن ا كلزكربسي نا ةيصرعلوالفعيو ىّْسم

 ةمهش بور ىلاثلاو هجو نم ىدا هنككه جو نمالاه ناكن او هنال عطملا هدعنسجتسا فسوبإبا
 ريغصلا3 هزل

 ىذلا



 ًاباجو لصالاوهو داشلا خب لنا يا هب نضتال عابطلاو لوقو ةفأتب تسلناماللا |
 ومال عا ثوهأ هلم هرردلا لوش ثيغهظفل نانم ةيلالبنرشلا فاق ةبانعلا ىلاكاضي كيم ازعا نما لك الوم ةريغدلفسا ناس هل 0

 بونيرم نوكوهون هلعلو ميعصريؤم دكار ى هن هِف بور مرج صالا حابم مالسالاراد دج ويالوأ.يضناو

 زعل نموهام لكةريدقتفا زهملعو انخش يلع هبا ذكمب ملعلل فو ذجيربخلا لب كذكس يل ربك وه

 الربع هظفلع هشرسب عطب هيف بوعي ري لصال ا حابه مال سالارا د ىف دجوبال و ا.مضناو لاومزلا
 ةشانملا ءاثلاو ىناكلا َجِمنرْكال ورم عطقال دواد كلربذل(ةبطر ةءكاق ةةرسب عطلالو هلوع) امهم
 4 ا ىلل لوم عنو برغملا فاكلخلاراغص وا سطل ا هذا لاق نمط خاو لخغلا سر نه جرن ا

 0 كسلا

 5 هيادهح راد ررخ ىلع هنماهت ذخاف « هسنجو حائت هنسلاخ
 0 ل 1 1 راكال ورم ىفعطقدا « ملل تلمفموففاحأف

 2 . لدي: لاق ازهلو لماكلازارحإلا يارر دزارحالامرعا ترش لعوا هلوق) ىو ثيرهلس انشا ىلإرأشا ثيبح
 . اور علو مف || ةبستلابامارظن ةيلالبن شلاورردلا ةرابع نم لك لوفاو ةيلالبنرش طن احيازرجولو نامربلا
 . دحر ا ةعلي_ حاير || وكلف هلثمو نامربلا مالكم ديطياكهريشوزر جلا تيب عطقلامر ع ف قو الهنالف رردلا ةرابعل
 (ةسترر عد ير كايف. || كولا ةعطقلا بوجو رضي لوا دلانم وركءام نلف ةيلالينرتلافبسلاباهاد يول ءاقن ماع
 ه0. كب راك نري © || هت للعاهيلادافلا ناشر اتعاب ليزركر غنوا تعادوهرسل عطل مدع نال كلوكرسلو لاهكا
 هي يعدل عن, ع || تعب قرفلا هلع اهيتل الد لب لو ثلا نم وكذا ديع ا هيك ل الدإل ناهربلاةرابعت الو ىنبعلا
 0 0 0-0 قسالاو 1 طبو هاود) ن امدربلاى هل دوجو الز ارحإل لاكمرعت ٍلبلعتلا ناىاثل او هنأ قبساه لوألا ١ كان( رب تاكو 2 هيف || تيكتول عحصر سن اهيربدلإزعهنارحال لاك دعب هليلعت نس ضع كلام نال عت هنهو وريقيوزرحلا

 ا جا نإ لوقو رداقلطم ماعطب عطقإلا طخ مابا ثوري كلل يطع لك ديدقولو مو لتر دالوحأ|
 كتر, كعب.( فلا هيلا عراستيامرقلابدارملاو ىييزلا لاق ةيانعلا نع يزعةروممنل ةياورلإ لحما (عطقية سب |

 ا نجح نس علبش نير هدوؤب نار عياش هنه قرس نمو ةبوملاو هلش مار ع هيلعذ هنم وشد حر نمو

 عاني رققلاو لزنعلا هيفرصمب ىلا عضولل ارجو نجعل بطرلا هيضؤتاب ىزلا عضو ملاوهو ددرملا نيدو عطقلا ,يلمف
 لها ةغل تيرجلا هرطءااوهوارورم ملا دبش ضفبك كتل عضوملا توم بةنرفارهاد حاصصلا ئ لاق |
 د. || ةنينتل ثمل واتضح مل تنملول هيع اع بح ضن كل دير اود

 1 ول جن ضعل ىف عقو اهو ىَيذا هيك ففبي ىذلا قل عضوم نا لو نيرلاو نيل ىووملا حاحتيف
 : 0 ةشبح غذا يثاب |
 , 3 تل عطضإل لانش رصتقاو هلبق مة فاضالا.هرحنوكوزئتمل ةيلومغلب يع نبت |

 2 قبسو طوسلاز ره فلا ماباربخ (هيط عطقنزرحاورصح ىلا نإ هلوق) دال هنأ هنأكو |
 ورع وعم ةيرظمو محرش وريونابهذ ءانالاولو ةدرطم (ٌةيرْشا ةيرس مطقنالدملوق) ||

 حيراشلاهركذام اعف رهو ةولح تاكءاوس لوما رغم قالطال نم حر الا كأم بس إل اذه
 ىلعءانب هيلاداسقلا عاسلف هريغاماو هتقارا لو أتي هن ألو برطملا قاما هريغو بالا تبقرذإ

 عسر تاازه ىلاو هيرش جام ناك يح هتكرس عطقبف عونلبا عاما اهم عوضنملا بيرشسإلابدارملانا كوق ةنازم لو يرش احا م ناك نح هركرس عطقرق ىتنمارا كك
 عين بارذب عطتإ) هنا نم كداردل نعل قير كتي نك لرقبتإلولا ةررشرلاميشالادارلو حراشلا |

 .تبفو لاق لال نعديلالينرشلا فا مطول هداسغل اهيل عاتب هال يحمل اع يلا وذا
 بالهلو يلا عطقلا ناميلس نار داون و ةرمارمجراصرت هنأ لكلا ف عطكإا ةنيزحوبإ لاق درج ا
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 ىشثيشحلاب داما تاماظلاو برغل لانك سبايلا هالكأاوهو ىثيشحو هلوو)هلص | ةمّدإع هين | (مم 7
 نيمكماعوعو بشعلاو نيتلاو نيحاررلاولوقبلا هي > رش اسمانوا تاكأبطر ءالكلا قلطم أ

 ميوصورمم ثيراطعلا نيداك د ناصيوزرك هذال 7 تا

 (فنيعملا تف نم اثلاءزبإا)
 مح ا

 هيعبالهسلا عطقلاب هواضقن أف هابنشا انه ملل ات ار |: ف ااخروهو هاعن ىط قل ىضاقلا نأ
 روضعالا عطقال هنا | مك هيد ةقربل عطعلاب ءاضقلا هلع مقوتملاد وهل اةلادعإ هيلعو

 قورسملانمرحل تاما ذل جلرمهلا ىف اكتوملا ىناذكو عطقب مل معدحا باغنإو دوهيشلاو هنم قورسملا

 انس اورضع مل صاصتل'ىطيو ميول كوس دورملا لك !ذللو اضيأ عطب لدومشلاواهنم
 كزلادح ف مل مرتتال تلاخح جلا ءانشتس انأب ةيل الا نرشلا ىف هبشعنو لاك رعرعو الر
 تيوملاو ةبنلا لاحرهاعيش راجل انلساالا هحتيالفريملا طقساون أهو | دومهتلا باغل ذا هنا نم جلاب
 تاو طلخ جلا ءأنشتسا نات رص نسحيش اهركذامازص اكد وهينلا ةدارد طارتسالا جلا ذالغ

 ملا ءانن برجل نعلن ارب عجررلا فو هنحةيلاخ مجرلا ءامشسا هريضورميلا ىلاهلازعشلا ككل ةرابخ
 فازرحلا نم هعماوج هاوس (للاعجولو ملول هغالخ محصن كلا بابلا ىف تنصل لن نككلاق
 ىلن نيت د ارت 5 نآكولو دوك ضرملوم جخوا هروف فهد
 . نم فهنا نم جارحإلا نإ (هدحو ذخيللا عطقي ناس ايقلاو هلوذ) ماو هوتعطاردلا كدازو
 دعتيدوذخيلاممصعن كوم نا قارسلا نيد أنما نا ناسك سالا هو هيلعرصت ميكهدحو|داحلا

 .ى وفد اسفلا باب جف ىلا ىدويف قارا زكى عطقلا عنضال هاجر ملل عنتماولف عشرلل نوةابلا
 مطغب هناانلقاز هلو هزارحأب ةداعلارع 1( بتي عطقاالو هلوق) ىلير:بابللادساعيجردل

 أعةداعنركال ىذلا بنا دارهم أيس لدنصلاوانعلاو سوئبإلاو جإسلاو اوالاو باودإلا ف

 رس نمسا ىومح الص ايدرمعنلا فرسلارظن ( اهلصأب ةلخنو هاوقل رج ةموعتم ةماص هاذي
 ةعدصلا ةمذ تلغلمو شدا نم ةدئتملا باودالاو ىناوالا ةدرس عطمن هنا نم ىلألا نعزارتحيلا هلف

 تازرحيا عمال ان دالب ف عطقلا أامهثليقو لاقت ةمسولاودانملل ثرشملا ىف ىبعل للخداو ىرنجيلا
 ل او حلما باوصلآ لبق ةيارمل ا فاذك(اكلمواهلو) ||
 ع امثمداغلا نعرد حمالاوهانه (اجاجدو ااطب ناكةأوس هلود) جملا باوسلا تمر >روسمملا |||

 وس م دس وف د رك / دولج ةقرسب عطا (ديصو ملون) عمأل فالخوطل نم حاجدل ؛انسا نم يدان“
 ناكشلاو نيتخشل هنا حاصلا نعافنو حامل نع ىرمج مهذازك ( كرت ذو هلوق) حلاضملا نع يومتبح

 حاملا ةرآبع همضت غلام سما رهو لصالاوض نيكسنلا نا كرختدذو حاصسلا ىف هلوف مات فيغح |
 دحوناهإل ءايشالا هذه عطخنماغاو حانفملا نع ىومج هيرونش ام ىهو مضلاب (كةرونو هلوف)
 رصخُلأ نامل داسغلا ةضرحتملاوزصلاا ةحابم ىف عطقنالو عمل ىفاكلاقولو مالسال اراد قاةحلبم
 لوقلمزلسالاراد قاحاس اج فات دحوب امك عطقي ال هنا صرل ورم كل ةبطر هكا ذو هلو نعي عتساو
 : دجوياهوريقحلا يا هفاتلا عيناك مالسلا ديلع هدهبيع عطقنا ىريرلا تناك أيؤع هدى ضر ةشباع
 أهو هلوثو ليز هب نضتإل ءابطلاوريغح هيف بوظرهريط هتروصب لصالا قاحابه مالسالارا دق
 جنمم ةرهللا لاو الاو باودإلا نين ارتحا هتروصب هلوكو ه ريخريقح هلوفوأ رت مأحأب دحوب
 ريبختلاحابهرحونربصحلااصاو شكا ن م ا.يلصا ناكناو عطل هي قرس ىف ن اذ ةيدادخيلارصحلاو شدا
 بمال نعنارحاوعو لاك ع بصن هم بوغرِمريغ هلوو ةموقتملا ةعنصلاب ةيلصألا اهتروص نع
 كورو بهزملارهاظوهو مذ بوغيرم ايكو مالسإلاراد ىف حايهرح ونا اؤرصوجلاو ٌؤلوللاو ةضعلاو
 هج طغبذل بازتلاو لالا نوكناههو ةحابم دجوئرْولا ةروصلا اع ادقرسا ذارنعم اشم |

 رهالغلا



 سا 4س (يكمشوع)

 ل !هلدبو عاق نانا هنبعدرمالاو مثلك هريغب وح كلما عطقلا قح ف لقراس ذهل نرد

 كا 0 ةوىملاذخإلا تدلع( مهامدرشع هتمب علينا مو هاو فاضل اهدي

 قول ! ادهإحف نيعأ ل صعب تاوثوأ !ثدح ببعلصقنلا ناكاذازلا مطل ةرشع نع مالا تاو تصمت

 نبعد يا فاانخ ا دنع عطس لاذكو 1 'عطّملا/لذا النمتيش يناس فد هر

 4 كك بوجولا ةغص تقناذا هنإل ازوعباو (عطقل صر هوت رج د حت ل دع موعن عطخاذلو هدنريدلظلا نعد

 : 4 ة رشع نما تاكولانال ةرشعلا دق( هيب در ةرشع قرسول هنزإ هاون انضر اولا ة صقل
 ب د قطان ل ل حد |تليسقد عطف ةرشعمايفا نسا ينال
 0 - / عر اسي الا مذ كحد ري بحأص نم ةيفحج ارا ةرهاظ ةدوصتس ا ارقمواداح ارد ةرشعربصد

 0 نكي اردلا ف (جورتتناكنا هلوولرجىوان كيدلاراد كريد قم زرح نمريشلا لقال نم
 5 0 هصضنو ماسلا نبال ثعباهنلا همر انضهش لات وج شع هن( 1-- رش عرنعلا م هلوف) سدر

 0 ةرشع نص ةفاتخيمالسلا هيلهئنلا نمز تنانيهاردلا نانم هز كا ىضتلا منرشلا ف
 كك 3 1 ها غسل ةرسعلا ثنو ءكاورشعل نا ةرسع ترو ىرصو هنس رو يصو هس رو

 00 ةةعبس ننزو 0

 + 2 ني يانع د," || ماسو هيلعمللالص هنم ف كلذكتن /ياةيشاا/ةنانازوض لاما
 ١ 52 0 أذ مه كومو نسح يثلام امالكى نينا ةلعلا دوجول ةيعذاتلا لوا فلزكو دري هنا حولبو ىه
 تراجم كايرو تيلتخا الهنا طايح ةرشعلاب نجل نيريدعي ةياورب او ذخل ع نبا صصا نا نهو 1
 0 ل 0 الابذخيإلا تاكهسكرِ صن ف ةياورلا
 كرولا ا توب هلوذ | حاصصلا نعانخشر م ضو ودبي يا حولبو هاوس هنعررجنإ كوم يلقالا
 ررمجاعل يب نار كن :هىح داهم تثير. ميني يهل ىملاربلا مظتلاباعصا طرش ( بلوت كرمح دياز نزوبهلوقشاابل نر هظي كلل (ةعيس
 ثياب يلم 9 نو 0 رقأ نا هلوق) الرج ننضجيع حينما هلسرو ىرسبلا هدي توك

 9 يقل اي لور 0 20 ْ

 ادن راهو 6 37 فر ضمب هنوذاام دي قش رو, علال هروج هنا قراسلا دوغ ىتعلا)
 32-3 كا نك هربخيل هل ه1 برر خ اولا قالا ل ول يللا نع كري وشن فو
 كلاب دا . اعبت نعد صملاورف عراد ةسارس كلا زاوج عطنا بابرشبا عليزلا تارزلا ورح تزل
 و 0( 0 قو :اعدراع ينحت كاما جوداسفلا ةبلخلا ننام هيلعل 5 لاسر نقدا:
 0 وحرلا ةراهادتا امور ذنسولف عيل نم . ةقرسلاب

 لص مل الام فالنعةيادملا 3 لذ نما هكلوم قع .
 هبحلص#جهبن (نال در رمتوامإ اليها بل درك هاوذإ) ا
 ا ءاعإ 0 ١ نمض ناو لوكنلاب عطغنال هنا ميش

 هيلا قد ف احاذر للنمو“ ليصل ارل ةءاه ل لت حلا لا عم»اسنلا
 نا تا ار يضناب ضو و اا اينما نع

 0 ال رد عم ةملومتلا عل ابنا هسنع  ا

 1 نعمل و 0 فرءاسلال اساو لبن هنو ل يق ديفرسعلا كبح

 3 0 اراد فوك نإ :اوجل هل آب نا باوصلاو خلاق انك ط ورشلا

 1 اوىينا دح الدهامض ب | وكت تزاوج تأمل نخملأاسب لوم

 ا هدو سوس لاس هرعنأف ىهلادعيرفاقلا ملاذا أبررقم



 (نيعملارت نمىفاثلاةزحلا) م

 | نونجناو ىصلا لكما رخو ردهربغ لا لون ىعأ الو ةرمشن هقطن لام>ال سرخأ عطقرالف

 ىققرساذا هنارهنلاة راع قالطارهاظو ىوج ىصلاكءودعملانارهاظلاو ربت هةقاقاىق قرساذاالا
 | لهأ نم هنوك" دل اة ماقال طرت هنا نموه همّدَق ا مرهاظوانونحم عطقلا تقو ناك ناو عطقم ةقافالا
 | ناله تةافارطتنب هنانم ق._سامدجوق عطقلاودا# ندد قرف ن |الا هتف اها طارد ا ىذتقي رادتعالا

 ةقافالا لة لو زب رامتعال اهب لص ىذل املالا نال ةقافالا لبق هتماقا ىنةدئافالفد احلا, كانهذحلا
 لبق نه فلكم أ هلوقى ةفاضالان املعاو كل اوزال ه.فراتعالا بيس نافعطقلا كا ذ كحالو
 الفابتوأةرياكمذخالاهبيرت(ةيفخ هلوق) ردق هلوق نم أ سام هلوعفمو لعافالر دصملا ةفاضا
 وهذالمللا فال هيف ثوغلا هقحلي تقو رارخلا نال همز رحلا لعند ناو ارا يرمدملاب ن اكول هب عطق
 أرابدىف اسال قارسلارثك 1 قعطقلاعنتهالءاد_#تبا هدف ةمفخلا»فةك,1ولف همف ثوغلا هقدلب ال تقو
 ناكو لف معابر ىدهف هنمقو رسم اوأ قراسلا معز ىلع ةرفخ | متوكرتتعملانا ف دص انيمي ملو ىليزرمم

 ناكوأ اقافتا عطقيفالعت لوا عطقالفاض أر ادلا بحاص هيرلعو هلوحندب لعءرادلا بحامنارلعي قراسلا
 ناكناو قراسلا معز ىفةمفخا توك هافتكا عطقي هناق لعن هنا لعب ال قراسلاو هلو دب لعيرادلا بحاص

 ىو رهج هنالع طق ال نيودتلا فذ مع ملا دلا بحاصو هب عرادلا بح اص ناب صال معز ناب هسكع ىلع
 ءاخلا مب ةمفحخنو رح ناك امج اههدحأ معز ىف ةيفخا منوكمهافتك [عطقي هناةريحذلاو طدحماو ةصالخلا
 ةرشعو أراني دىفالا عطقالمالسل هيلع هلوقل (حلامهاردةرسثعردق هلوق) حابصملا نع انش اهرسكو

 قورممملا فابن :وافاكم هنوكوهو قراسلا ىف اهتم فاصوأ ىوخالا ىنعم ا ىلعاعرمشد, زدقف ىايزمهارد
 ابدف عارم ىوغللا ىنعملاواهمنايب ىتأ .سوازرح هنوكوهوهنم قورمملا ىف بنمو ار دقمام وقتمالام هنوكوهو

 ا كشالذاعطقلاوه ىذلا ىأ اهب ىعرششلا كلا ةطانال فاصوالاةدايزورردطقفءادتباوأءاهتناوهادشااما

 نعو لكلا نع ة.لال نمش عطقلا كح هن عرمشلا قله. ل نكلاعرسش ةقرمس ةمفدت باصنلا نم لق أذ خأ نا

 ةيئلاذح أو هو ناعذلاو ةمرح|برترانتعابامهدحأ اعرش ىتع نيفيرعت امنا ىو اد. سلا _كذاذه
 ناودنالو ىبتنا فنصملاهركذاموهف ىنانثلاامأو الوأ اءاصن ناك ءاوس قحرمغب ةيفخلا هجو ىلعربغلا نم
 ردهلدم نهض لب هطوغترظتني الو عطقب لهرحيرخو زرحلا ىفاراشيد علتباول ىتارهاظ باصنلا يرخ
 || جرخ ن الدق مهرد صخ لكس دك نمهرشعذ خأول ىتح فلةخاوأ هكلامدتاّةدحاو رع هحرخ ناو

 ىتح مالسالار ادى ةقرسلا نوكت ناو عطق.ل همقارجبوخأو لد ثهضعن جرخأواف ىليز عطقرادأا نم
 | مدعدبق, ناش و عادلا نعرم عطقيال مالسالارادفذخأف ىتيلاوأ لم نمبرحلارادىف قرمسول
 || للذخغ ناف بقنلا حال صاوأ بابل قالغاوأ كلاما عالطا امونيب للخت اذا اس؟نيترم جبار الاب مطل
 ادءالورحتز رحم تناكناو ةمعكلاراتسا عطقالف هريغلاكوامت نو «ناودبالو عطقمفةدحاو ةقرسلاف

 . || ناكاذاالا عطقبال ةرو رضم مه ارد هملعو ةردع غ-ا ال سوت ةقرس د صقولف ذح الاء: دوصقم نوكت ناو
 هلوق) هحرشو بونت قراسلا نم قراسلا عطقبالف ةديدصدب بحاض نم ذخالا نوكي ناو اسم ىعو
 مسامهاردلا برغملا نءزدلا ىفاملةسؤمال فش ةفص ىأ ىندعةريشعل ةفص هنال (رجلاب ةيورمدم
 |باكلا اذ_هنمهفد> هتك نر وظ الو ىفاولا قفنصللا«دتءداز (ةديجهلوق) ىمتناةيورضلا

 برىفاشلالاقو هلوذ) نذاالب هدف لخدمال نأب اننءللدعأامم ) توسسلاو رودلاك هلوق) ىوج

 عطقتالمالسلا هلع لاق ثي> احلا ىف باصنلا ناس ىف ث.دح ادوروانلو (حاكلاملاقو راند

 ىواس ناكمالسلا هيلع ىنلادهع ىلع ه.فدلا تعطق ىذلا نم انب اعصأ لاقو نا نم ىفالا قراسلا

 ' |أرتتس ىأهب نيكس لكل مسا محلا تو لامك ناو رردرعنباو سابع نياهاور مهاردةرشع
 قل ىذأا ثردحلا نال ل ىف لاقاغناو ىدنفأ حوف فلاب ناجم عمجاو هله اح رتسسد هنال سرتلا هندارملاو

 ا كلذك نكيملاذاذخالا نال هلوق) انش رع نياو سادع نبا لوقيربدةّءلاو باصنلاريدقت نع لاخاناس



 4 عاجاراهلتق اذااعف نامذلامذعنا ملعاو أب زن هاتف همف نوذأم ريغ لعب وهف نوذأم لعفتل تقلا

 5-5 0 هنو هلوق) دو مامالل كلذاز ء.> ىلب زلاىفلا 1 فلا وهو فسوب او مامالارهغلا ىف هازعاهاضفاوا

 تاي .,-نلكلرز ضان ء ةرهاط تناك اذاةداحالااذكو ةيعرش تناكوا ملعةرداق تناك ذا اعدم هن نزلا رنل

وصقمزاوحلا سداو حا ملا نع ىوج ضرغلاموص نءةبلاخ تناكو سافنلاو
 200 هل لب ةعيرالا ىل_عار

 00 الدر 2و 1 | هناكما ريغ د2 !ااهدلو تن رضرا هظعو ظعتت لوارتقح ءريغل هتيراحتد رضولاك اهانعم نامباهريزعت

 ا 00 نر اراحانملتلا اتوا هتبحلتذخاوا هرامثتقزموأ هتف كدب كرمأف ةيانج ريغب كتبرض نا لاقول اولاقو

 510ه ل ولا !| هنذاريش هلامن هاش تطعاواهلعتءدوا ى |١>: وص مه+ف هعم تيغاشوا امدذجا تاكوا هلب اانوأ

 4 70 ا .ذهقاهرزس نادأن رهان و فو يانج كل نالاخذي ىلا نوكيا تضل
 درعررب (ك-*تر 7 , ياخ أ نال تحمأو اهتو كو أ اهتقفن تيلطاذاام هنم سدلو مرحمريغ يلع اههج و تفشكو لام هنمو رهت عضاوملا

 حر 0 ل اا, سل ةصعمتاكّذر ااذااهن مما لكلل عم هاا ىنعملاو ىذاقتلا ناسلو ةمزالملادب قحا ك بحاصل

 0 ل 7 خفر ا ريزعت || بوج و عنع ارغصل اذ اةري خصل المثفةحو اق قلطأو اهرزع , نا وزال نافردةمدخ

 هلة ضورلا فو ريزعتلا هيلعفاملاع مث قه ارم ةمنقلا ىنو نادصلا قف عو سشمرب زعتلا نيينتلا فف

 بجوام هيدارأر ب , زعتلا فرم تعب خ ولما ىفاسج رغلا نعامو معلاو بدال او نآرقلا لعت ىلع هدو ركبنا
 أ لعملابرضولاكز رءهسلع كلذ تن :”واش> افنان رضاهجو ز ىل عتعدا (ةلق:) رع ىلاعت هللاقح

 ٠ || نيّتباو راىدحاف (ه الضلا كرتو هلوق) هحرشو ربون:تامول هنعذ» ور زعب هنافاشح افانرض ىصلا
 1 اهريزعت هل ناري ا ءاءىذلاو هيلعالاملعدوعإ ؛ةالصلا عفن نالاهبر ضل سدل ىرنالا ةناورلاقو

 ْ هوق) ىلصتال ةأرمارشاعأ نا نهرين مزن اهقادصو هللا قلن إل فلسلا ضعب نحو اهنقا رتل
 لن ل. تدل . ىئتساو داك هن وتلا طقس الريزعتلا (عرف) روذت ةيانجلا لدغ كرو (تسلانمج ورخلاو
 5 نارا :2ذ هبوحقاع ن نءاوفاحت ثلا ىفواهريغو ةمنقلا نعانب اسدصالو انمدقو تلد تاثيشلاىوذ ةعفاشلا

 حاجا ير دود الا ةةورل
 ٌ 0 كَ أ

 2 06 ىلع. كم 0 يبو ل

 عع تابت ايمو | 172 8087202 .(ةقرسلا باكح
 ١ 37 2 ا 2

 0 تزلإر |[ 22 2 امج
 0 هه ا

 ىذه 50 ا || ىلع مالكلانأ دب ىرمكو ىرغد نام.# ىه مئاهرسسكو نيسلا مت عمابماكسا كلوءارلارسكو نيسلا تف
 هبل 3 0 | قرسوالامهتم قرس لاقمف رهنرحلا فرح واهسفنب ىّدعتب ءافض قئوثلا ذأ غل هوا ترثكل ىلوإلا

 نوير ا 0 بعدل ! || ةمر< ارادتعاب اهرمثو ذحخال اهنكرو برغم ا فاك احم ةقرس ىو رسما ةمعسأ 0 يحال
 . / ودإ 0 : د فصلا هركذأم عل طق ارايتعاب والوأ ناك اياصن ق ربل ةمفحلا كاد ىأ كلذ دح

 عصر م 3 يم رغور وي ى

 كور كأس فخرو ١١ (سوفنلا ماوق هلود) ىدمشلاهارضتب قوز | ضب ىاذك (اكجكلاهيفزلا ن هدلولان ال هلوق)
 20 ا 0 / 9 ممهخمو مظل وهنموقي ىذلاهداعرسكلاو مفلايئثلا اوقو ماشا عضعب قوزسنلا ضعي فاك

 1 د 1 ىقسولهنا هبيفو ةقرسلاّدح مدق مثىأ (ةقرمسلادح مث هلوق ) حاصلا نجىوعربكلا لعارط ١

 7 م : 0 ل قسللوقأو ىوج ةقرسسل كا 501 ا لا ىحئش ردا 3

 ا 5 1 هوو ركذكهي قيام لماوعلا ن نم هلرد قف ةقربسلا د->- تناخىمدق ظؤأب .حي رصتااح راشلا مالك

 ا 46 0 تدرمزوب ٍْ عاطق دحزا ىث رطلا عاطق ن نءىت>هريخأتر وظني ىذلاو ةقرسلاد> ىلعريزعتلا مدقت ه-وىلرهظ. لو

 0 0 امهتيعرشن هءضرغلان أ عما | مهئاب هد هسانل فدعا ادعيريزعةلارك ذل أمر : دقوةردقم ةبوقع قر طلا

 7 اي دحكلذكال راب 1 هضرعةز أ. صو تطال ن ,ءراعلا عفد :

 مدح ىلع تاب اهدرفأ اًذو هربغو لالا ناسعذ ن نمدودح ناس قلعت ال لاسم همف رك ذي هنال ةقرمتبلا
 [ريص قطان ىث :ًأوأو (فاكمذخأ ىههلوق) اههةعةقرسلادروأ دو دحلا لج نمدنلا عطق ناكاساو



 (نيملا ثق نملاثلا ءزحلا) |

 آلي رك ير رعتلا نأ ا( نوعسوةعست هياورفوهلود) جارسلا ىلارهثلا فها ءر2اك ةسج |
 00 أ اوك فذدقلادح همف ب مام سنج نم هيدس ناك اذا

 ناصاولاك ةقرسسل اد -وأ نزلا د> همق بماررج ل الذار وصق همفو ٌهيناحلا
 اذ 00 دارك ذولف ءانمرَق كهحا ارخا لمق عاتما عمجامدعب ذ مخ اوأ عاج اريغ مرح لك ةد ةمنحأن 7

 اطوس نيسج هبرمضف هيلع ىدتعاولاوةدّدرتلا عقودقو رجلا فاق ىلوأ ناك فذقلاا ظفل ند

 ضوفمءاندأن اهو ) برضا ادعب هشح مج ا ملا 0 اد

 نانمىرودقالاعمتىفنصملاءركذام ىلعو هن تك ادحاو طوس رحزغي هنا ىأر ول ىتح (مامالا ىأ 1
 مهعونىلا عوف لكلارص (ىزلادح نمدل.ةلاو سملا برق.ةهلوق) رهنةئالثهل لكي ثالث هلق
 همف نوكي نا هل_.ةلاوأ سلا بسلا ناك اذا ىفزلادحبرزعتلا سب رقت نمدار ١1نامومالك ن 0
 نصخلاوأىنزلابن صحم اريغ فْدَق بنسلا ناك اذافذَعلاَدح ىلا هسرقت نمدارملا اذكوت ادلملارثكأ
 ص ,أهيلعل ديو مهم الك ن مرهانفلاوهاذ_هلقالاابنم كرس 0 دلك ناروريغ
 تاذاحلالقأهسفنو هنأ فدقلاٌّد-نمرب رعَيلاِس ر 2 مهيانعلا نءلقنافس رقتلا ظفل

 (برضلادءبهسح وهلوق) هن ةيانعلاةعحارعر ةماقال أ او هو الست 0

 نذل (ريزعتلا برضلادشاو هلوق) حا اقم نءىوجداسغل |لهاو راعدلاو ءاهفسلا ىف دع هل امص و

 ىلاق دوصقملاتاوؤمىلا ىدو العلا 2 نمففخالقددعلا ثدح نم فيفذتلا هسف ىرح

 ةعستقإلاو ه ريك !نوداعر زعاذامف اذهنالدعتلااذهن كاما ١ ساق يشلا ن ءالقن ةملالينرعتلا

 ىنعملا توفيق ةيدشالا عمدحاو صيقنت عم نيعبرالا نعال ضف كح نينا قوذ برعضلاّدشا نمنوثالنو

 هبادلاق اذكح (د>اووضعفف طا اوسالا مج لءةوهلو5) فيفختأ اوهو ىنعب صقن هل>الىذلا

 ةلثسملاق سبل علب زلال اهوءاضعالا ىل_عريزعتلا قرغي لصال ادو د>- ىتو ل-صالا هب رشا يف هل مو

 غلباذا اهفءاضعالا ل_ءبرضلا قد رفتف عوضوملا فال. خال باوملا فالتعخاو هاو رلاف النا

 ىتلا عضاوملا ىتتب وريدبقلا جتفو ىلا نعةيلالبنرمل !|ىفاذكهو خل..ملاذااعف يناثلاوم اصقا ريزعتلا
 هتباتح الا فرلادح هلو ىتبع طقف هءلالار رهظا | هبق برمضت هنأ فسوب ىفأ ن ندودوداف.ق قت

 برشلاةدهاشعاهب عوطقم هت انج نال (يرينلادح ٌتهلوق) ىدعمج رلا هم حرمت ثمح مظعا

 ةغاسال نوكمدق هنالبسلاب نةيتلا :دهاشملا نم مزليال تلق ناف ىمعةحئارلابك احلا ىلاراضح ال او
 هن رعاام لعق هنال ( رده همدخ هلو ١ ةملالينرشلا ىف كرهاطلا ثيح نم نّقبتلادارملا تل ةمقل

 مولحا# اسض نءربلا ف لاقلطابىأردس ه هلوقور م هوكفوداصةلاك ةمالسل ادت 2 الر ومأملا لعفو

 اقر ةلادسوا ل هتيم زي زعانا جد زلا فال هلوق الطاىاار ده همد بهذ

 ناعفذلا عما ال بجاولا بحاو هيالريزعتلاو ادا هماقا ف الخ ةمالسلا طي د باو عل

 عاجلا ناكناو دعو مظعالا مامالادنعئث هلع بحال ثمجاهاضفاواتناه هنأرم !عماحولام هرواو ْ

 ةلباقع نينامض احا هيف ناكل ةيدلا تح وولةءادتباسج ودقرهملانامذنأب ب.حاواحابم |
 عنك اذامدنقمنامضلا وج و مدعن ا لعام زوال كلذو عضبلا عقاتموهودحاو نوومم |
 نإتتافأ: ب لح يل عما رع رازبلا نءنهاش ميشلا مو>رملاه-هناملاهاثمعماسجت |

 اذه ىلعف تلق نافىتنا يراسل تلاع يتم دلو هج وكما ديلا دافع لع ةسنحا |

 ةلثسملا نال جعل [سنال كف ضوعنم ما نناعك باحاهبف ناكحل هيدلا تبج ووأ مهلوق | أ

 نافسو اكان عو جابمرب_ غهقيطتالوت :اةريغصلا عاج نا كنالواهءاج حاسي نم هضو رغم 0

 ةئامهناور زعامرثك |نادر وهنالكلد ىريناك اذان ابعذلا بحالدنام ىلءريزعتلا قدر اذا يضاقلا 3

 لصفمب 5 ال ا ا دانا ْ

 7101 سس جمب إبل ب

 3 جس جس يي ييجي بس سجسبجسسسسبس سس



 هأوق ( ىبمتاايهم تعري دو قب الو اود 2 كرد رب زعتلا مدع جو و رست نالاهن نشا

 ركذو نولأملا هنارهنل او رحبلاو ردلا فو ثوردلاك اذه ىلءوهف ىضربواهرودق» :لع ىذلاوه (ءاغلا
 0 د نوهوفش ماوعلا 2 ثنمءاغنلا طفل ةيائولا حرش ولاق م سانلا فرع ثنخملا هنا ىنعلا

 ىثفاوه ءاسغبلا نات فر ءكنار ظذ :لادح وانعش لاق ىبهتنار طت هدفو ىندعلا لاق نولوةءامنوفرعت

 ههّدَق اموودل ل هأ رعت ندع ألقوا رش باص نا هنأ و ,زعتلا هيفو سانلا فرع

 موق سانلاب دارملا نال ةباقولا حرشفف اتا قاشال ثنخلا سائلا فرع هلام ىنبعلا خشلا|

 النو داك لاق » عفوع سانلاب يعل يشل دارأ ناو مهددعا نودط ا موق لكو نوضوصخم

 لاق( ما رمئادلوأهلوق) ىنهتن اةياقولاح اشوركذامنتملا حرث سانا ذئنحو مريخ هعيلص

 رص سبل نال فقل بو نزلااوب نهم فرعلا هادي رزعتلا فن ارم واما راق
 سك ًانابهلوق) ىب تارهاظااوهاذ_هو راجادلواسب ريدقلا مف ىف هلدبأ دقو هيئيشلا قىادقو

 ليقواسكتوهلاسعت لاقي سوكتموهفاسكن لجرلا سك: نم لوعغمو لعاف نزو ىلع (سوكتماب
 ىنمع مذلل ةفص كلذ لكو فيعضااضنأ سكنلاو كلاود ديلا ذي ةناغد يرش ول 500

 نوكح سو نيسسلا ضن( ةرخهساب هلوق) حاصر ةتعرسمن هنارو هسأر ىلع هيلق س ؟ةنافئشلا سكت لاقي
 هلوق) ىنعسانلان مروع لا ىذلاوهفءانلا متفو نمسلا مضي : ةرض*امأو هزمردعسا ىذلاوهوءاختا

 موملع كوكب ىذلاوهف ءاحا غن امأو سانل !اهيلع كد ىلا هون تركو داضلا مذ ةكفاب

 أبشفدل لوقالرمزعتا او :همساو قتتلملا فو رماقماب راس انو امرفرب زعتلاةياغلا قراتختاو ىنع

 لهاستبىذلاىأهلوق) حا |ةقمللا نعىوج اهركو ف اكل نه هب (ناصثكا هلوق) رد ايولعوأ

 ريزعتلا وجو ىتدشمف لك 00 ىهتناهل دال ىذلا هنأ ىراصحا ارقلا نع ىوجلا لقن (ةربن ريغلارخأ ىف
 ءاحن ابوه لهرطت ارا ثودلاوه ناصشكسلا نان متزغلاو سيوماقلاز ءىلةلايزةنام وماما ٠ْ

 رغبه اهتع بتكو لاقىزارلاظخ نع ىلشلا_اذكوةلمهملاءاحمابهنأر هنلا فرك د ةمعملاءاخاو أةلمهملا |
 هللاق اذ هن 3و ثوددأ ارم كيو ناشكلا ةمدعملاءاخما باننم سوماقلا نعىلقت ن 7-5 (نطنلا | ||

 ةمالس هيلع بلغ ىذلاوه (هبأانهلوق) ليقب ىدنفأ حن ءاكح لمه احنا هزوكو ى هت ناك ْ

 رعسكت ل (سوسوماب هلوق) ىوج هل لقعال ىذل اهنا حاستفملا و حاملا ىف اذكر دصلا

 (خلانفر ءىليقو هلوق) ىنيعناط.ملا ساوهو واولا تشب ساو.ولا نموأ سفنلا ثيدحوهو والا
 راتخواقاطمرزع الةياورلا رهاظوهو بهذملا لاوقأ ةالثةلث_ىلا تف ىناودنلا لدقلا اذهراتخا ||
 ةلالينرشالفالاو رز فارثالانمتطاخلا ناك: نال فتلاثلانلاواقاطمرنزعتلا ىناودنغلا ||

 |[ نكران اماضاا ني ءاشت الق فاوللاةنادق اود نمل اهراتخا امان ىوقو عفلان ع ٌْ

 هيف لصالاو (خلاربزعت اارثك اوهلوق) ربزعتلا همزابدب: .ناتارألضوألوش سيتا
 امأ وحاسم اوهوغوابلان مخلل فيضع لقن نيدتءملان موهفدحربع قادح : نهم اهلعهلوق

 ادع ريدا كب نمريدقتلاو لالا لوعفملا ف ذح ىلعف مص ناليقثتلان مءاهقفلا ةنسلا ءىردام ٍْ

 نموهفادح هريعقبرضلا غلب نههرب دقت نوك. ناىرأو يمهل زمأتلاب فرعت : هذين هقول > ريغ

 ْن اوعنرأ هلذ اودبعلادح ل وانئءانبو رام ىأطمن ال )ن ونال. و ةعسا :هل أوق) ةىانعل |نعانحيش نيدتعملا

 دج ارامتعا(نوعسو ةسجخ هلوق) انضش عجن اى نمعلا رحت: (تاداج هلوق) طوس هنع صقنو

 نءةباور نو فسو وأ هداقن ىلع نءكلذىور ةس هنعصقنف لصالا مسمنال هلال ىأ رارحالا
 صرقنت ةيناخراتنلا فاكءالاو هباو رلارهاظوه سنحما صنت ن ا لصاح اوطوس هنع ص قن ف سو ىأ
 دقف ىو ادح ان هيو فسوت ىف دنع نوعسو ةس+ر حا قهرثكح | ىواحنا ن نعهمفو ره دحاو طوس

 هستع صقتسف نوعبرأ هدح ىف دأ نال نون الئو ةسج هريزعترثك اهد.علاامأر + |ىفاذه عج رثلا فلا

 م
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 (نيعملا تت نمىفاثل را 1

 | ةدازىزعهركذا 1 ريؤمة عقلا نناانهلوقب بحد 4١ نانمهتارهذملا ىلا ايزعمرافغلا مم نع ةيلاليترشلا
 نءاو ةمدقلا نيت قرفلا نممهذعنهرك ذام ناكل هظ اذه تفرع دقذاو نمةلٌمسلا نب قرغلا ةعص مدع نم

 | فذقل ارح روجو مدعه جو نارهظ مم ضم لؤالانودىناثلاففذ_لاّد_-بجوأف ةمدقلا .
 | فالخم هرذك,نقبنلل لوالا ف دالفالحر ةبعقلا نياو ةقلاءبطاسخما ناك اذاام لع لم لوالا ف
 | نمتحتف ةفنأ برط باب نم نأ فنأتو هلوقو راتخا ناك مضلاب لعس لعس نمزو* م لاعسلاو ىناثلا

 ءانمّدقال لكشا الف ْللاَدح مدعءناىلاةراشا همق (ةرحافلاةأرملا ىعف هلود) راتخلا نك فكنتسا]| ن

 7 بتناهيّذحالف هكح ىفالو ةمنازلا ىنعم قنوك:الف ةمضعملكر رشات ىتلاىههرحافلا نا نمهرردلان ع

 بح فيكم هاهجراتمثلاقاذ هو ةيلالمن رشلاىنهٌرقأ ناو فمعض هيدحلا مو ز]نمرافغلا مناف
 دنا ةرد ىف فاكمسفن ىهانعمفالتخ اهللا ه<رىفاولا لاق اذ فومانعمىف فالتعالا عمةمقلا نايدحلا
 ىبتنارن [ىعمل الح ن اكن اود لا سجو نب رقلا ماهذن اب هناك بال تسا هلوق» لاكثالا قب نكمل
 تيأر مثرهنرفاكللا نيااب قسافلانبااك دلولا بلط» رزعب هلصأ مشا ذاهناىلاءاعافنصملا مالك ى نو
 دعب لاستالاءاقي ىلع لدي هرهاظ نال ث < همف لاقتف ىدنفأ ىناو هرك ذام ب ةعب ىدنفأ حون ةمالعلا
 دارها نم-دعت ىلع ةلادلا هن رقلامدعدنعوهامنالا_ة>الادوحو نالكلذكسدلوةذب رقلا ماها

 ضع صيصخت ةنيرقلان أش ذاةثسرقائوكنعةنب رقلاتجوخالاوالصأ ل اة> الف اهدوجو دنعاماو
 بطرق هب: (ناطرقانهلوق) رمت قفانملاىءعوه (قيدنزانهلوق) ىبتناةدارالا,تالقحلا
 تناكو تطرقاملناكو نانأ مأ الاقي ةيلهاجلا قّةأرماتناكل اقف ناطرقلا نعمهضعب لمس نانأو
 نامطرق ةماعلا تلادتف كلذرثكف نانأ مأ بطرق ىلا تهذت نولوةبس اسنلا ناكو نيمهردم ىف زئابهتتب
 انلاغ طفالا ف ناعسالا قفتااذازوبرعلا دنعة تلا نال بلاغلا فالدت ىلع ثءاح ةنثتلاهذهو

 ثودال فدارعن اءطرقلاو ىوج هئلع ساقالو ظفص كلذ نهدروامو امتنئتزحمل ظفللا ىف افلح | ىتد

 دنعامهانعمو ب .رعلا مالك ى امهرأ ل ناصةكلاو ن امطرقلان | ةيانملا نعىونالةنورردملا درك د

 حود ريغ ىندل نمنثا نيب عمملل بداوه لق ىنبعلا فو فاكلا تفي هنارك ذولا ثوددلا لم ةماعلا
 ا ىوأ:ىدلاوه (فاوزلاىوأمانهلوق) ىدنذأ حونةل هللا ءاحمناب لمقو ةهمملاءا اء ناضكلاوزملا

 ىزلادلو نممءاوهق مارحلاطولانم دلوتملاءانعم (هداز مارسان هلوق) ىتع تاينازلاءاتلاهملا
 مفي بخلاور رد ميمالا بخل هردارباماري_هكو ىنزنا دلوالا هيدا اربال فرعلا نو ضدحاةلاح * طولا كح

 مضلابزب رجلاو انحش لاق سوماقلا ىفاكزيرجلا عادلا لجرااءاملاديدشتو اهرسكو ةدهملاءاسخلا
 ىوجلا لقئا فلاخمهيفدحالهنادافأفهداز مارعير زعب هنا نم فنصملاورك ذامن العام ثدمخلا
 مدعهجولاو ىببتناهداز مارح هلوقب فذقلاّدح أد ىنامركسلا ل_ضفلاوبأ لاقل اق ثدحح افلا نع
 باى سانقلل لخدمالو هيزبملا قاحنايهاذ 1 هنال ( رزعدلوق) ىنزلا ع رص فذقلا مدعلدملا

 ره اهفرعق ضرالا ىلعةاتامةرق د>واذامدراملا عرولا,رزعباذكو ىلي زريزءتلا ت+وفدودسلا

 ةهجرا.تعاب ريخماوةنطرشلا ةنهجرابتعان ناوحلاف (هريستو نمباوج هلود). ةيناخراتتلا نع
 ىاثلاو حراشلاركذام لالا ةئالث لاوق أ ىلع ىناثلىناوفلتخاو لوالا ف فال خالو ةءادستبالا
 رسغتسا ناالاىنغي ىد هلع سدلهإو5) نم_:لاعوههنا ثلاسلاو طرشألاة با هنا حصالاوهو

 (ةفين ىأ د نعهإو3) قدساك بضغقناكنااةلطمر زعب هنا ميصلاو طوأ موق لعف هءتدنع لوقبف
 ىلي زلامدقفماخمانءااءفالخي (ماخان هلوق) قساك فذقلادحّدي !و-هدزعهنال هردق
 فالخيهيبأ توم رهاظريغهيذكن أب قرفلا مرسلا فامو كتتوهورهنلا فلاقنكل هبفرب زعتلا
 ءاغن ىف ارب زعتلا شف اذه ىلعو هسأت وك دقم رغم ريزعتل ما نأب عوفدم ةدهاشم هتفو نال لوالا

 قحلاهنال هبفربزعتلا توج وبدي ريهظلا قف ح رصدسقو ج وتفماب ىن_ءعمنال رعلاق لاق ىلوالاب

 حلا



 اترما/ 00000

 ٍِك مااهردغو ةبادهلا ىف هقلطا اًذهلف بسلا لاح هدفال_ جربو ثأق ةملالمنرمشلا لاقرب ندع

 دنع قراشملا رمش كلملانبا لاق حلارفك كسل هلوقب هناحأت :رفاك امهل اقول ةصالخلا نع ربل فو
 ثم ثرد_كا|ذهنا لعارفك ا ةماك عج .رىأاهبءابدقفهاخأ لج راارفك اذا مالسلا هءلع هلوق
 .ةريبكلابو هقح ىايذاكنوكم مالسالا ند نالطب دقت -:ملاذاالوأتمن ككل ناو رفاكام هيمخال اق نم نال

 ,ةيصعملاىادئاعاسمب ىف ريهضلاهحراشلاق لحتسملا ىل_ءالوهم نوكمف ةنسلا لهأ دنع ملار ةكمال

 رزعب ال ناكولف ىفارصتب لو (ىنارممنلا نياانهلوت) هرافك | ةيصعم عجر ىنعن كح هر ؟ذملا
 نالفرأ قدان لأ 20 امعغالا نالدسق ساوءادنلا ىلع مْدلا لادم ىف فص ارصتقاو
 قسفلانس قرف نمر أ (حافانهلوق) رح روع فانها أقفانمابةينقلاف لاق هوو ىسأف

 لاقهنارش "لاو قسانان هللاق هناامه ذأ دهشة نقلا فلاق اذه ن نءومعأل والا نا رهاظلاو رودقلاو

 لكر شامت 7 نم ةرحاغلا لاق ثدحرردلا ىفام هيلع ل ديو ىوحلادنسلاو انتشورف أو رهن لست الرجافان هل

 وه(قفان :مان هلوق) ةقسلاف لب ةوننإو نوكلال ئداسملان ءاعون تنكترا اذااهتاءاضتةقمذا خا ةيصعم

 اذكولاق هانعع قد دنزلاناد_فيردلار هاظو ىوج نانا ىف رفكحلا ىنضو نامالار هظ ىذلا

 اموتدب قرفال هناىلاءاعاام_ثدن عج (متالممب نما ىطولاب هلوق) ىدتسابىذفارابهلوةيرزنعي

 لاقاذا لاق لاذالحت تقلا نعرجت جلا لزملا دوعتولا ذكوبضغىكالذردص ث يح رب ريزعتلا بوجو ىف
 رزع طول موق لع لمه هنا ىنع ناورزعبال ملسو هيلع هللا ىلص طول موق نم نا ىتعنأل سب ىطولان هل

 هجورأم (ناسصلاب بعلد ن نما هلوة) ىزلا م رصب هفذقولامتل زاعامهلوق ىلعدحو مامالا لوق ىلع .

 لع هؤلاوه تعلل ابدا ارخان ا ىل_ع تاد تبسلاو بضغلا ةئيرق نا لاقيدقو ظفللا اذهيريزعتلا بوجو

 000 .امأن مْدِق دوو ةلاليترش كل ذب فورعمريغناكو ىنع (رخنا براشءايرلا لك 5 اانهلوق) ب نقلا

 كلذ زعل لرش فاطر ما سدلفاهب زعل ىأ (هارا لوس دي نعمات رخالا علا تأ

 قرفلا ىلع مالكا ىف هملاريشب ام حراشلا مالك ىف قأسو ىهتنا هلهأ فز لعراغب ال نموهر ردا ىف هلوق
 لمقتل ىد دعب و عاب باي نمي دش )اثادحاسملا قو لادلا تماس ثوبدلاو ناحمشلا نو هنن

 عجرف ىضف ارنا هملءاو دهشاف كلذ ىلا تعجر نال اقو بات قساف (عرف >) ثوددلا نشا هنموه“ داق

 جفن (ثنذع أن هلوق) ردني د ةرافك همزلت عج 5 ةرذاكوهف تء-ر نا لاوإو امصاع ل. اضفار نوكمأل

 ىوج تانامالا نمهديف اهف نوذىذلاوه (نئاخاب هلوق) رهن ىطوللا فدارذ اه ركسام] نينا
 رردلا فو حاتفملان قرع ةلودةداكاد هد ةزموملا# ءاحلا نونو اهاقلا 6 نقلا نباان هلوق)

 اهب ماذا برعلا ىف ةينا زا تناكو لاعسلاو هو ناعقلا نمةذوخأم ةئازلا ةمعقلا هي ريهظلا ىواتفلان ٍِء
 ا وو ىهلمقو ىفزلا|رّتمه نوكتن هلمقو ةصاذفة بن ازلا تدعسف اهتم هتجاح ىضقمل تاعس لجر

 نوكب ,ناهاضتقملوق أ ةرحالا, هب رهات ن هد .قااوهتنيض انوار قي دت ازلانال ةازلا نم
 لاش .ناالامهللا ة.نازلا نيا ىف بجو دخلا. .ةبص نأ تين عبق "رم أ ةدانز عم ىنزلا ىنعمةصقلا

 تسالاقاذائ ءاضنق اظفلل اه لعل دي نأب هك- ىف وهاسعوأ نزلا حرصب فذقا ذا تما اا

 ىنءاهعضودعب همف لمجتسا لب ةمنازلا ىنعم عضوبم ةبعقتلا ظفلو بضغلا ىف هربأ نالف نيابتساوأ ك ببال
 تساوريدغل هلو ةيدحلا بص لاسق,ال جاب ة7لائاميديو :و رهاظوهو ءاضتقا هل ءلع لديالورماكرخآ

 ىلا هماة .ن هيف لو ةئانال ةيبشلارءطولابهريسغ نم نوكي ن الاقتحال ىنزلا فير مصب سدلوهو كبل

 اًذهةرام ءلابتناثلاك ءاضتقاتباغل اذادحلا بحهذ ههزاوأ عم م تث.تدثاذ |ىذتقملاو ءاضتقاىزلا

 عمت ل هم ةندك ]| امغل ناوه لم أتلاهدسو لعلو ىلإ لمت سكل ماقملا اذهىف نككاماب هناغ

 قرغلاناسب قاس ىف هلو ةف كلذ ىلعلددال لاعسلاىت عع تاعك |. نمدهذخأو ىنعملا اذهريغ ىفهلاممتسا

 ىناد تلق هداز جزع نعانطتة هدير ريش لرد يسيح هوا د انسب



 (نيعملا مثف نمىناثلا ءزجتا) 2

 ىوح طارق هنافروتلا باصات اك برمضلاءال هقوفاع هرزعلا لب كلذب ىتكمالف دا ىندأ خلمي

 رخ ةوكحرهعم نمواوبرش مل ناو برشنا هش ىلع نوع جاو نيب زاشلا برمث دوش نعرزعب هنا عاو

 ىتجنوسح و نور زعب ةحئانلاو ىنذملاذكوان رلالكأب وأر ا عسب ل_هملاو ناضمر راهن فرطفملاوأ
 ىو ا لاق ىوتفلا ةةداح هور زعب ناش و را هكتار هنمد->وا ذاامرأ لو رهثلا لاق ةيوناون د أ
 موهفمالو ىسبتن ادصالو رزعب ركسلا نوديرأا ةئارهنمدجواذاةينقلا نع ىدنجربلا حرمش فل وأو
 حاتفملا نءاضيأ ىو لقنو رارق اوأ ةنيربهبرش ترمملام دال ن اركس دجوول ذاركسلا نودي هلو.قل
 مطل نمو ةيجارمسا ورب زعّدلا بحيو لزسعي وماي دوثلاةلادعرو هظ دم:ءاضقلا نعىضاققلا عنتماول
 ىوتفي لعأ اللا نمىماغلل ىربكلا ىواتفلا قو رزع قوسلا ىفهسأر ىلع هليدتم عفروأ املسمأأ

 لاقنم ةسئاخلا قو رزعي اهب لخ دو ةيسم ىذلا ب ورئاذاةيلطلا قو رزعدا وتفأ اك سدلوأءاهقغلا
 هدعنو فاقلارسكوهدّدسملانيسلا مضل مومضعت هطرض (ةيقول اك هل ود) ىلا اررع هتلاودعأب 0 :

 ءانودعت سدلو ةفف اواولا فو هدّدسلا نيا مذ هنأ مهضعب 4 ذو قوس عجووذ ةح وتفمةددشمءانأأ

 كف رغو ةفرغكق وس ىل-ءعجام رو عج او ىثلاود حاولا ىلع ةقوسلا قلط, وةفرغ نزوبوهف |
 طفل ناقءاسخالا ب اوصلا نان ىيزعه.قعتو سئاس# ايرردلا قرع (ءاسخالا هلوق) حامصملا ف
 ةصصخ عج صئاصذكة س عج وهف تنث ناو مهمالكق دوجومالو ةغالا ف ثب اربح سنا سخملا

 دقو فذقةبانبدنال (حاىزابارفاكوأ اكوام فذق نموءاوت) ىبتن ماقلا اذهىفهل ىنععالو | 0 ير شين 0ك
 ىأرلاة يال اروصلا ىو «ةباغربزمتلاب لس اذ ةوريزعتلا بجو ناصحالادقفلدحلا بوجو عنتما || 44م 01 :

 لك ةيدنجالا نمباصأ اذاامهاد_> اهب اغريزعتلا ف غولملاامهف ب<نايرخأ ناتروصو مامالا ىلا | داى و 0 . 1 الا دا ىررر د كرر
 ىنيعلا ىئامو فاكل ا نعي رد جارخالا لبق عاتملا عسجامدعد قراسلاذخأ اذاام ةيناثلاو عاجلاريغمارحأأ ىب 7 0 200
 دارأو ىهتنا مامالا ا ناثلا ف ىأ رلاو لوالا ف هب اغدن غاسال هناالا هلوق نمرزعفن_صملالوقدعب 6 00 2 0
 مامذوأ (انسمفذقوأ هلوق) نيهاش عش ةيفانلاال فذ كغ هياوصلؤالا ادعامىفاشلا لا نإ 00
 رطتورزعب هناءاضتةمورعلا ف لاق هءلعقشناْءأب رفاكان ىدوحوأ ىدوجل لاق ةءنقلا فو فلا ىف 00
 تحهر أ

 باكرا نم لكن الس احمناو هذال معرب وه ناك او هب مناقرفكسلا نا ههجوو نمش ل اقر لا فهم
 ةراشاوأ نيعلازمغب ولو تلكاك ارهاظ ىذك-لا ناك ا ذاالا لعفوأ لوقب قر يغب امسم ىذ اوأ اركنم
 «مزارا ف د>ال ةدصعم كرا نم لكو م رم بكتر م هنكتر فر ظحلا ف ءىصاك ةينغهنالرزعدنلا

 ىرشزاععشلا لعفذقلا قالطاىنعأ اذه (قسافاسب هلوق) هايشالا نعهحرشو رب ونترزعتلا

 هنانم رهنلا فامىلاءاعاه.ف (قسافب سوهو هلوق) رهنة غل ىرااوهذاةيوغل ةقمقح ناكناو
 هقسو فرعي ناو راسخ الا ىف قداصهنالرزعن الن اكن اقاهبافصتم نكملاذا ظافلالا ودبس رزعناغا

 ىنازانهللاقولام فالخت حرجا در_# ىلعةندملا نال عه.تال ةينقلا فل اق هقسف ىلعةنيملا ةماقادارأو
 نافوونس.لو هقسف ىل_ءاودهشاذا اذهرحملا نعرمتلا و رب وذتلا فاك عه هتاف ةنيملاب هتامشادارأو
 تاق نيد_هاش ماقأو ةسنجأ ل.ةار هنا لئاقلا ىعّذ ناك د هللوأ هلل قح تامئا نعت: انك هوذدد
 وهلاقولف ةشملاةماقاهنم بلطامعرش دس نمب ناف هقسف بدس نع لئلا لس نأ ىذاسقلل يجف

 اذا اذ_هوهقسف تدناهفرعب ل ناف ضثارفلا نم هلع" هيلع كانعىذاقلا هلأس هيلع تحاولا كرتإ
 1 0 5 2 5 0ك - . ١

 قورزع الاس متاشانعز عوده رس ىذاقلا »_دع عدا ةينقلا اس1 ىوعدلا جرةهسىأ جرخعملا
 احا دنع ىوءدلا هجو ىلع همالكر ذص ن اتا.:الا ن عزو هريفكت بجوبام ه.لءىعّدا :ةمجارسلا
 ءاعاهيف (رفاك انو هلوق) ىمتارزعب هناف صاقتنالاو بسلا هجو ل ءردصاذاامأ ئثهللعبحالا

 لاقنممهضعب لاق ةيناخراستتلا فو مصأ لالا او رفك لوب شع الارك ونأ همقفلاناكو :رفكمال هناىما
 نو'سق توغاطلاارفاك نمؤملا عم ىلاعت هللا نال هللا رفاك اب لن ملامريزعتلا بحالرفاك اير ال



 اراواسن رختب رماهنأرافصلا نءوارب زعت ملص: لكحل اذا راد ن عه عز اواطا نأ ةيداؤأ هسحالاو أ
 .- - | . . .٠

 نوكب هنأ ىدنجربلان ءىوحنالة:لوقأو ىببتناراا تدب قارحا ىلق: لو ردلا ىفىلاق رسمت ىسافلا
 ثدالعب : تان ىأراذعالا مدع ورزملاق هلوقو ىس,تن اةعدتنلل مامالا قح ىفةسامسلمقلاو راسلاتدب قارحاب

 هني عصي هناىمسخرسلارسلاوأ رك ذ (عفصلابزوكيدقو هلوق) انني ثيدحلا ا هللارذعا ثيدح قاكرذعلا
 0 / 1 برأ اعفصلاو ةلدقلا لهأ هنءناصف فافئتسالا نم نوكمام ىلعا نم و عفصلابريزعتلا اسال
 7 ا . 2 9 2 0 ا 220

 تاير مانا ن و' عاب. | ءرذامادنأ قرهاظ (خامذخأي ناىرأو هلوق) ىدنذأ حن فكلاب برشلا ىأ رحاققلا ىلع
 نىبر مجم حشلإ | ليلدي ةيوتلادعب هباعهةرباىأ (هكسوف هلوق) زمانا مي ىرأو تملا نعروخلا ف حرص هيواهق#
 | 00 قحريغ سانلالاومأ ةملل ادخايلاةعب رذنوكمالثا (خحس حهلوق) ا هتبوت نعس أ نافهلوق

 دا ل
 د 3

 دآ 1 /_ 2508 0

 مالمو كو 2 كون

 ا ل
 نو 5000 00 5 ليقوةيرقلارباك ا ةنقاهدلا (ةنقاهدلاكهلوق) ىبتاريزعتلا ف دعالو و رفلاو وحلا حزني هبانث

 ا. . نوني قوز. | ىلسعو هررقلا سيئر ىلع قلط لبق برعم ناقهدلا حابصال فو ىدنفأ ىفاو برعم ى..رافاهوكلام
 هب. معلا وب دل م نةهدبو ل-- لا نقهدو نيقاهدع او مضت ةغاىفوةروسكمهلادو راةعولام هل نم ىلعورساتا |

 امهادحانيتلكن مبكر عن[ ةهدنا لك! اةلاسر نع ىو ارك ذو ةناقهد ةأرلللانقيو هلامرثك
 ىلعفمد ناخن اخهد لص أوال عا رتم بكرملا ل عج مثسثرلاهانعمو اخ ىرخالاو ةيرقلاءانعموهد
 لاو مهر حمر ناقهداب ىبرعل لاقو هنأ مهضعب ركذ نكل مظعتلاو حدملابةرعشملاة فب رشااباقلالا ن هن اقهداذه

 هي لو و ِ 1 س 5 7 . . ٠

 ىذاقلل نا لءاو انته هيل عرب زعتلا تورث دعب ىضاقلا ساهم نمّرحلاىأ (ىئاقلا ب ايىلارجاو هلوق)
 لا

 0 ٍ  ةلامإ تدع أ ىذابقلل هسءلعىذقملالاقدرمغو نياوصفلا عماح ىنف كلذ ىف هلو ل.ةيو هسف:لر زعم نأ

 اهواك, كوب و2 0 1 5 هلا ا و 0 ا

 تكلي 1 3 4 “ || قساف,سلوهو هلوقب ق.اقايب السم فذق نمو فنصملا لوقدبق ثيح حراشلا قى أي سام هيلع

 د اهلوق) رزعبملةوشرلادخأ ناكن اهنأ ىف رصوهورا.خالا ىف قداص هنالر زع.ال ناك نافرونلا ف لاق
 لمو هيفرحال فارشالا فارمثاريزعتف هقباسنمبو هنبب قرفلا هجو ىلا طقف هلوقب راشأ ( طةف مالعالا عنز : :

 لّوالاو ىناثلا دكت. الاو هباط قدس ريغ نه هر عمجا اداام ىلع لعفتالفاذكتلعف كنا ىنغلب ىضاسقلا لوق
 ىضاقلاثعبب ناوهودّرحْنامالعالابفارشالا فارمثاريزعت هلوقلر هاظ زي.قلا عئادملا رك ذام ىلعو
 ناططخملاو ىضاقلاب اي ملارحلاو مالعألا فارششال ارب زعتواذكوا ذك ل عفت كنا ىنغلب ل وقيف هيلا هنيمأ
 اليك هيلاظ قيس ريغ نمهر عج اذاام ىلع لا ىنغلب هل ىذاسقلا لوق لج ىأ اذهو ةملاليثرمش ةهجاول اب

 هراضحال هئانمأدحأ ىضاسقلا ثعس نأوه ىضاسقلا بان ىلارحلا نمدارا | نأ ىلع ىنتس هقباس عمدت
 ىانذش نعمانمدقام ىلءامأو روك ذملا لمت ا ىلارطضاو ىلالنرمثلا ند مشلا همهف ىذلاوهاذهو
 اذك تلعن كنأ ىنغل.هلوق) لس اذه نوديولو اقلطم لصاح قرغلاف ىضاسقلا باي ىلارحارعسفت
 | ننكمالءامدافءريغبرضول فارشالا فارمثأ ن من اكرم ناف هقالطا ىلع نوكبال نأ ىفبذب و (لعفتالف
 برضا ابهْنْدأ نم ناوخالا نمتاضقلا ضع تبأر دقو ك لذي رسزن.الذارعام ىذاةلا ل وقب هريزعت ىف
 هلوق نءرمامنوكي نان ةباهنلا ىناهدمق ل ةقلطمريغ ةلْث ىلا لوق و رهت باوص هنأ ىرأو كاذب
 ناديالف بسلا ةظحالم عماذه نا خالو سو.ع ه>وب رطنل |عم لعفتالف اذكح تاءفّكنا ىنغلم

 امبسلان اكح نافةملالبنرث عاجلا ريغ ةبدنجأ نم تاصأ ذاك دما ىفدأ هن حلالا من و ْ

 8 5ا/



 (نيدملا تف نمىفاشثلاءزلا) مربع

 ١ نأىلاةراشاهمفو ف هيلعمٌدريل هطرمث نمادحاو هعم ثءب و هقلطا مهب ىنأب نم هل نك. لاذ اهنا نع |

 تذواا اذهىلا همزال دلل لاسقي ىأ ةدزالملا سدح ادارملاو عئادسلا ف لاقو هتققح سحاردارملا

 هلادنا هل دس ىلخالاو هلو باوص نأ ىنالو ة.لالينرثلا فاذ كح هليدس ىلع الاو ةةيمثارضحا ناف

 دحالاو هلو

 نهرهأا ىنامو ىتا.زّدر دةمريغرحاو زف عرمش ةرّدقاارحاوزلا ىهودودحن ارك ذامل (ريزعتلا قل صف)+
 نارلعاو لتقلان كد هنالو رب ,ز<2لا بضل ادشأو هلوق نم قأ سا! لمأت هدف اهفءضلاهرخأو هلوق

 لكوركنملا نءىبهن كلذ نال غارفلادعبالةرمثا.ملاةلاحن كلا ستحم نكر1ناوناسنالا هكداعربزعتتا
 وأ ة دج ا, ىقزبالجر ىأرول ىتح غارفلادعب ولواقلطم هناكلعام مناف ىلوملاو حوزلاالا هبر مرا
 ةأرملاك مالغلاو هتءواط نااهلتق لك اذكو لتقل اءالارحزنب 1 نا هلق هل لح همراحم نم مرعميوأ هّتأرمان
 الف هتلازال انقيرط لّمتلا نيعت ثدح هنال هيدق نملافالخخ هريغو ندا نسب ىفازلا لءقزاوح ىف قرذ الو
 ةيظلا عسجو سكملا بح اصو قدرطلاعاطقوةرباكملا سا.ةلااذه ىل_عو ناص>الاطارتشال ىنعم
 اهريغو ةدنجالانيبر وك ذملا درقلا طارتشا ىف قرف الورم مهلتاق باو مهلدق حامي ةاعسلاو ةنوعالاو
 هللحاةأرعا عمالجر دجو لج ر نع ىناودنهلا ل ثسو هصنو ةقرفتلاد مغ هناف اد زلا ماكر ه اطل اقالحت

 هزعواطن اةأرملا اذكو هلتق لح الاوال حالسلا نو داع برضلاو حاصل ايرحزني هنا لعب ناك نالاقهلتق
 قلطمةينملاىفامو اع.ج:ًأرملاو لج رلا لتق ناعواطمامسهو همروأ هتأرماعمالجر ىأر منا قو
 لاقاقلطمروكذملا طرشلاهمظن ىف نامهونبا مز-انه نمو مهمالكن يءاقفون دسقتلا ىلعهإج بحي
 نأالاىوعدلا ىلع هفقوتلك احناال همه الديعال اقح س<ىذلا ريدقلا تف نءهنفو قكاوهو ريملاق

 فذ نامدخا هيف كم نأالاىا ةددشملا ف اكلارممكمو ءاسيلا مذن هيف كس ناالا هلوقو هيف
 ىلع قلط: دادضالاءاعس|نمهناسوماقلا فو (ماب.دأتلاوهو هلوق) هيلع ىوعدأ ةلالدأ لعافلا
 رهاطل اىتيف ارح نبا لاق ىهتنادحلا نودهبرض ىلعو برضلادشأ ىلعو يدأتلا ىلعو مظعتلاو مذ لإ

 يلهالب سن فيك عرمشلا ةه+نمالا فرءبالذا ىوغلال ىعرمش عضواذهنال طاغ :ريخالا امهنأ
 أرب زعتدحلا نودام بضم هنمو برضل ايهريسفتدعب حادحلا قىذلاو هلصأ نم كل ذي ياه اجلا غالا
 نودبرضلا كلذ نوكوهودنق هدايزبةيوغللا ةقمقحم !نءةلوقنم ةمعرشلا ةقيقحلا هذه شاراساف

 بحاصأ ل نطفت ةمهم ةةيقدوده ودا .زعمىوخللا ىنعملادو>ولةلوقنملاةالصل اظفلكو هذ ىرشلادحلا

 ءّرقأو ىوتناهل نطفتلا نمعت, طاغوهو اريثك كل ذريطت هل عقو دقو سوماقلا بح اصاونع ىلفغو حاملا
 ةيوخللا عاضوالا مزتل_ملهنا سوماسقلا بح اص عسنص نم ضيفتسملا نان ىوحا هيفرطأ نكءارلا ل
 رعش ار ودئاوفالاريثكت ة.سرافلا ظايفلالا اذكو ةيجالطصالاو ةبع :رشلا تالوقذملارك ذب لب طقف
 ىوجاهمضوأ نيعلا مفي وهلهراتي (رزعلان مولصاو هلوق) ىببتناكلذب ةجاسدلا ىف همالك
 سل ةياتس بكت رالق اع لكر زعيف طقف لةعلارب ْرعّبا يوجو ط هرم معا فلاب قلاب ادهش هطمضو
 ءالؤده نالالقاعنوكين أ دءداس دوأ اغلابارفاكوأ السم ىثناوأ ارك ذادمعوأ ارب ناك ءاوسرّدَعم د اسف
 هنعىورامىلا يرثالابيدأتلا لهأن مهنالةيوقعالادأت رزع هناك لقايعلاىصلاالا ةيوقعلا لهأ

 ىد رطبكل ذو ارشعاوغاداذااملع مهوررضاو اعيساوٌعلد اذا ةالصل انكتايدص اورم لاقهنا مالسلا هملع

 هنا لعاو عئادبلا نعىوج | مب فصوبال ىصل ا للعفو هيانملا ىدتست اهنإل ةيوقعلا قا رطبالب.دأتلا
 حرفتو هلصرحزتا هنا لءاذاالا هك رتل لحالو مامالا ىلع ب <لوالاودنعلا قحو هيلا ق-وهاممىلا مسقي

 (سح ابن وككدق م هلوق) 2ع رخآهعم ناكاذا| دهاش| هدم نوكمف هيدهش دعهنانثاز و<هنأ هيلع

 ىفاكل ذي دليلا نع ىثذن ساسنلاىذ ؟نمنأ ىراخيلا حرش ىف ىنعلارك ذدقفاضا قلاب وكدقو

 فك نافوراد ف قسفل ارهظم يلعراذعالا مدي وةيززازبلا ىف لاقرادلا نم جارخالابو رع نب هللادبع

 الاو



 000 (نكح مءالذم ىلع)
* 

 دو دحلا عجب هيلعبدهف ىمذلاامأو فسو:ىالافالخ ةقرسلاو ىنزلادح بممالو اقافت|همل بحال
 ' ة.حارسلا قواضت :أركسلانهداخ م هع ٠ نمةمث | قامعردلاىف هيلع كردتساورد رخئادحالا اقاسفتا :

 ( ماعز مندا مشد نال نات ناو 00 طرتست هلوذ) ىبتنا كاك اوف اكرخا ةمرساو دقّمعا اذا

 | اهدافت_سا ةداهشلاهذهنال (تانقوس أ نافهلوق) ادأةدا مش م-هلاول قالو نات كوفلي دح
 || قرغلارهطف © ىف ةداوشلا ةيلهادمعلل نال (لبقتل تع ملوق) هدو درمريغ تناككف مالسالاب
 | فالخي (افزوأ فذق ندوهلوق) الصأ مسا ىلعةداومثلا ةءاهأ هل نكي مذارفاكلا نيبو هند
 1 هع ذع ضارغال اذا ضعبل ايدو كقملا لوصح مديل ابنمدحاو لك م بردو فذقو فزاذاام

 ْ ةناع طب رشا |ًدح نمو ص ءا ارعالا ةنام- ا نمو ت اسالا ةياسك فلا دب ع نمدوصقملا ناف

 0 لوألا فارم :ىتحرظتلل لب كالملا ةفسخ بند ىل اوالو هءرشلددقامالا سذح لكن لص الف لوقعلا

 | عطقل انعاث ناو ىنزلادحي ديءاش ناراسخلاب مامالا مديل هفنال الوأ فذ لاذصأدو
 (فنح 9, 6 همز | 00 000 لإ | ةحاو اذه عم ناكولو اهرتمفعضأ هنالبرشلادحر عتب و باكل اهناتبان .هذاتوقلا ف ام ا

 7 ل ا د اذه اربع ىف وقال ىرنالا م ظنا اد مدعلا قح هنالصاستلانأدس صاصقلا
 -> هد | 5 6 0 3 . 5 3 7 . 5 2 .- 3 8

 - فور كس /ْ ٍ هجري فدقلادح دعب مث نمعلاءى ةكة-ارحلا ف صاصتلانأ دياند ناك نافند<ريغ ناك اذاهلك

 و 0
 7 : ىومام كليو لد سفن لق ارمفو هللا ق4 دودحلا تعتجأ ب هو هللا ق- صدم نريشلاو ةقرسسلا 1

 ب قادم

 1 ها “لإ (كيزررب جه ا دجوبملو عطققل امر ورضذل طقساعا تاعضل نال هتك رت نمد مف قورتسملا لالا عدل هنأالا كلذ

 1 0 1 ا طقسو د.علا قحهمذ نال صاصقال لد :ىنزلل مجرلاواص ا هق لّدقل ا هيلع بحواذاهنا هنمد_فّدسأو رم

 0 ب .٠ د/ ْ دعي عقو دحلا نوك.د. ة(هلكلوهفدخ هلوق) هب حرص نءراملو ةلرتدف هنا تح ضحع هنالمجرلا هنع

 ا ل ا || فوذقملا .اندودحللا ف ذقاذاام فال أمن ”ان دح هناق برشو ىز دق فز و أ برمشوا هنالرركلا العفلا

 لكي ل ا لوالابلص> فرذقملان ءراعل |عقدو فذامتا ابتكر اهظاوهودود#ملانالاسنا' رخالبع لوالا

 ىلرب ني ا كت ندع مريخ وأ لالا طقللا نع ا :ا فذقلان اك اذا كلماشهقالطاب وهو ةقرسلا قىليز

 فلور حبري هك( يئس ا دحاذاو رخام ' 1 لذ هر ام هوك افك 5 .ههمأو منزلا نبااب هل لاق دف هفذق نا. فاتخاولاما فوذاقلل

 نا 0 |١ ل ادت | ثىلوال هةمح تناكول نا ى مأرب ممدانجد<نالف هل> - الذ حق هنأ عم فوذقملا ةمصاخياينان
 . مت 0/7 .

 لرب ري 0 7 ب ا ددعدررب زعم ]انادحانهديسقتداقأو سكملابةوالتل دوست قر بالما قر شانتل 0

 00 ور هر | ةدايشو هداهمقلا لق ا هيف ؛س زعتلا نا ةياثم لا نعىو# ا ل ةنوردد.ع |ق>هن َُظ ادّدعتب كاب همر 0 ١ ٌ || هنال هظاغل

 ا عرشو هلو ةدابز عمىلزل ا ىف هلمو ىن تاي ديالا هلا او وفعل أو لاحرلاعم مءاينلا

 دنا. 3 : لاحرلا عمءأس دلا هداه لودق نار زعتلا نم 0 ا ىلبقم ذ تآ ا

 37 0 0 20 هن 5 :ءلاحرلا عما دلل ةداوُم هم 5 لقت اله علو نان اصلابهذم

 ا ار ردلا قامو مهة-صلاخن مىأ دايعلا قوققح نم هئان لم اعلا انم قد تام اسال

 بلو
 : حرص ثدح ةصالخ ا قاعمداز نزع هيقعل انهو مهمالكل ف ]ادعم ف تلاغددعل | قح ىأر يزعتلا نم

 ا لخادتلا عورفن هو (لخادتي ىأ هلوق) فالعتسالا همن ىرس ذود. ل ضريزعتلا نا

 ا وأو ل ادتلل ناشلل هماع ئثالو لوالا عب هناف س اجل فرت ذق مئادح اواطوسالا فذقلل داحولام

 :١ فذقلا ىذا ناكر رافت ا سماد دح ا ار قكزممتروق ةداحماضءعن دمثللوأ قلل برض

 ١ ان [!نمارح دلك نحو ىف !ارمضح ناو فاشل ْئش الو لالا ٠ ىذاهلاىلا لوالامضح نافرطتما

 ١ قاع ذأ منع رأ بم ضف لالا هذ حت اف ] أفذق مث ا .عفذقولو لالا طس و ىفاشألا

 | اذا املس طققق طوسلا ل كت هنأ نءرمام لجو رهغلا فاك ام1نيدبرالا توقول ىن»ب ىنيع نونامثهلتب

 1 لح ,معراع هال رس سا وللا لع انور أ داو كف دولاب .رقأ(عرسف) اع ءجارطح

 مساك 1 0 ديلا لفكيزلوتحزش نانو ردا مايقلا



 اعاضرلاب دعا يروا هحأ نكون لاو ردا وعل :الادخا تاهحور جلا هتماك دس اتلا ل ءةدرحلا |
 اها خاوأ | ايو 0 حجوزتم ةوعشد أ مدلو د أرعا جرفىلار اطاولام فال- نم ردلاىفاك مصالا ىلع ا

 ارملع دقعاي ل نك]ةديؤم تناك ناو ةمركل ا نالامهلانالخ ةفيضح ىأدل ءهناسص>ا طقس الاهئتطوف |[
 ريت لف مو انآ 5 اماودكتتتالو لات هلو ةصون هم اناهناع بالا قر ةنباش املاَدمَ هر 2 قالذ عاج ْ
 أالمأ 0 قنارك ذنهاثيشلامو-رملا لع قرفلا اذهىفخ ان وهيف ىفاشلا مامالا فال |
 ةمأ ىاهفال-2ه>و نو ددجو نما ةمر 4 |نال (ةكرتشم ةمأوأ هلو 9 هانرك نانعات دع أ :

 قىزهنإتدثا مث قاطاوار ةاكتنأو تدنز هللا نان (هرفك ل اح ىف فز هلو ) هجو لك نماهتانريدغلا ٍ

 ىراضص> ارق نع ىوجد#ا لطب تاممث امح هذ دةولاما ىت از ايلاسمدلول لاق نانهنومد- هز 45 كقدزا ١

 مدارلاو ثلا“ !|قاماو فز اةرامادو ول ىن* !اولو الا قاما (اهاكروصلا ففذاقل ادا هلوق) ا

 ارما فذقولامىهةناثلا ةروصلاو حاتفملانعىوما| ا
 ههناناناتب ان ناكمرفك قانز ناار ةاكلا: نه قة: ىفزلا نالهسف قداص هنالف سماخت اق ؟اماو ا .

 لاق ءالدلولا قش اهناعأ ناك ثدح صرع تل ابنال هو | ةدح تناكءاوم .اتلطمدمل ءدحالفةمن الا ا 5

 ا نمىأ“ اء: -

 01011 ةلسوولام نمو نا كل دلوةروورعتلا عىل أذ ..لأ قل ادلب رذلا ىلاراقتلا

 تامهلوق )رف قمانزت انا 0 نءزحتاذاهباعد<كابوجو ىلاريش اذهورم هاضرع طقسا هننالدرت

 املا ضرفور جن ىلوالاد* انوريغ نع تامىذل ىف كن العمل لبا ءان زارتحا سدل4 كلذرهديسقت(* انو نع

 اد ناك ا. رح رفاكلا . نم قف قراند هو قداص هيالق سماخلا3 اماوةفعلا مدعلو 1

 يو ادسعوأ ا ار هنومقاوف د اةراععلا نال بتاكملا برس ىفةهمشلا ن كعاف سداسلاىق اماو 1

 هلق هينا“ !اةروصلا 0 عو ى» .عكش] اءتدك 5 , الفات 0 نكمل ناد>الاو ةهمش ْ

 لا لون م ذآر ىذا نال- ءاودلو تدع ذأ

 تنعالوأ هنال هلوق) رغلاور علا نمدافتس اذكدحهتامشان ماع رك راد وأ هن دملا'فذاقلا |

 نيا لاقولام|نازتنأ هلو#ب هفذق ىع ةيلالث رش ةنعالل ادأو وأ ىزلادإو فذاقدصاك (دح فدي ٍ

 دح ماقم اناناس ننال هن ذاقدصالانا بوف دو دع تناك ىف لادح ماقم غاقاهم ”احىف ناعللا ا

 توش ةمهتلا لاو زااهفذاةدح ناعللا دع هس نذكأ اولواه ريغملا ةسنلاءالاهلاةمسنلاب فذقلا ْ

 جو زان
 للرقي هاوردل اق هلو كلذ ىلع لد هم كل تذل ,نأ لبق فذقلان اك هاد ا

 دا مدعفرهاظ م ميوريبعتف حادح لجراهفذت مث هسفن هباذكار لاول تح نامل ءاقبن مديال هنأ ىلا

 ادساوءارشاهارتشاة مأو لق قدَعلا ناك اذا فئاقلا لع

 ذاع :لاوزلا فر ىلعن 4ةمر 4 نيمو تبيان اك مق امهشنب عج نمد :ءاوأ| ١

 ىلأ نعوهلوق )هتمأوأ هتجو زتناك اذا (ضئاح ةأرماع ئلماو فذاقد> ىأ هلوق) رهتهناصحا طقس |أ
 رقعلاهمزإ ىتح ةومشلل دحلا هنع طةساسغاو ىلوملا ىلع ل 1 وفعسوت ٍْ

 للا ان 3 ارقعلابوجو و نيعلاةراغك ن ءاهةتعزاحاذ- هلو هحو لك نمتدان اهق هكلماناتايء أهشطوب ا

 ىلشلا باوشلاهدرو لقا ذك مأ هلو ىلعا ةطعرجلاب (همأ 0 د هلوذ) ىليز ةهشلا ىف ءانب فيك ىلا ٍ

 ىلعهفطعن | ةماقتسالا م ئطاؤ هلوذ 1 دا هنانأأ

 وهوامهاقالدع (ةفين- ىأدنعإوق) |ء :وطومهريصن ةمسو ع هم ْئطاو فذاقد-و هلوت نمةمالا/
 لاسق.دقو مرا قاطم مال بدار م1 نأ ىلاراشأو ىليزد -افامهدنعو عدت دنع مهحاكن نأ ىلع ىنرعأ
 وأ ناكو 5 نمأسمّدحو هلوق) ىو ااناهريغق مالا محلا م ءاذاهنال لاح احال ْ

 ناهه-ووانهركذ امىلا 0 دود ارثاس كر ىف هللا قد ه.ف 0 الو لرع ةفيدح ا
 | راد واناغت اهم اعابد فذ مذ ةلاد- نا لصاحلاو ىجلي زداسيعل اقوقتساغإ 0 |ق> همف

 ذك |نأد ع اهفذق ع نمىااهفذاقدح ناعالادعب هسفن بذاك اولو هإوقو ى :رهنمسنلا ٍ

 5 .سوحمةمأ هلوق هسنندذك نأ



 نسل (نك .ءالنم ىلع)

 انذخشرسكلا ةيانعلا ف زوجو هنعش نع هلق اذكهنيعلا فب ةياهغلا بحاص هطبض ةنعالماو لاي |

 0 ءرظا همضو ةيناخت نع ءرمغ ل صفا ا الا

 اهنم هلاةيدصت كلذ نولمف حاكنلا لمت هيديرتنالاة>الناءالاودحلا ىأ (الا هلوق) ههحو

 لحال ةلباقلل فز هتممو اك لا مايق لاح هيدي رتناو هتفْذَ امالدحلا ارملع تبحون اعلا طقس

 امهئم دحاو لك بوف هف زقب ناعللا بصودح اارملع ب مالف ةفذاقالو ه] ةقدصم نو الفاهمضغ
 ولو / اذه ىلعو روك دملالاّ>الل كعمتدنز لاول ذك اانا ههتمدح أو بح 5 لاح نود

 لاح الا. نمانرك ذاملناءالاالودحن| :. عمدحاو ىلع ب<الوه اهفذق مث 0 كيتيزءادتب اتلافول
 00 كير

 0 8 آر اادح كجو رئان ا لمق كب تدنز تلاقوإو روتر مق قالطالا اذهل وحد مرا قماعداامؤ

 5 3 ب
 تح .وقوهأ 45د تنمو ه- ةذق بجو ملطف هتقدصا#ئاريغ كيدع اصف دقامهئهالك نال لح ران ود

 اهلهلوق باوج ىفىنهىفزاتنأ هل تلافاذا!مماعدحلابوجو يضتقياذهنا ملع ءاوىجلن زاهفذق بجوم

 7 17 2 تت 8 حرلا د هنأ ن هةينأق كلا: ,زعمربخلا ع نع قءساف هفذق بجوم لطبق هل ةق دصم تراصا مال ةئازان

 /* كلور 0 ا هلوق) لاكش الف هنلعو طقذ ةأرئات دبح هباوص طقف ل-راادح هلوق نا ىلرعظ مث لكشم طقؤ

 0 و

 يجو م - 7 ورا ىقءانرك ةيذلا لاقح-الا مدعواهةدصت نمانر 51 (لجرلا نود فد ةلا د ى هدد

 در لإ 35 1 : / ىوج جو لاف ذق ىف ناعالا بجوب ىنجالا فد 4ا بون فذق لك نال (نعالي هلوق) ليز
 0 1 و

 ةنارءانلو امض قرر وراسل نع قرا دبتل (هلقئانلةمأ نكتملاذ اعد .ةمناعللا بوجو ىأ اًذهو

 ناعالا لطب هسفن ذك ال هنال (دح سكءناوهلوة) ىببتناناعالا ىرصالو بسنلا ىئتنب ةمالا
 نع افاخ ناك نجوا نم تذاكلاةرورمضل همل اريسهىرو رض هنالدلولا نس .بحوناك ىذلا

 (الطب هلوق) ىنيعاقحالواةباسهيدرارقال (امهمف هلدلولاو هلوق) رهن لصالا ىلاريد لطاذاودحا

 1 بدن قتني لهو تاق:طوالراك: اوك لء ىزالار اكنانوكمفالصأ ةدالولا ركنا هنال ناعللاو دنا ىأ

 ىأيورب 0 1 دمر اك ىاردر هلوق ىلع فطع (دلرب تنعالوأ هلوق) ىودالر هاا هل | كي اءالو ىبات نسم دل هلو درحت؟ دلولا

 تك كب ىمداول تح هنعبسلاعطقن :مرغسأو همسن ىذاقلا قد ى أىوجدلرلا نبي تنعال ا

 تسن ىضاغا |عطقيملو نءالوأ تام ىت>دح لوادؤ دعب دلولا
 3 هاد تماقولدحا دكواهفذاقد>داولا

 بعز /

 دل نع ةيلالينرمث فاول ةروص نءاهجورذك دوس الا نمسنلاتذي و ركشي وهو هاعدا هنا ىلع 0
 نانان اجت . وهوهاعدا هنا و لا ىلع ةندملا تماقاذا ف ذاقلا ىلعدحلا بوو نكلل ع فلا

 تشد كش وهووماعداهنا جو زلا ىلع ةندملا تهاقوأ اذكوهصنو رحبلا فاك ةثيملا ةماقا دعب فذقلا

 ماسالا فعقو و ةيلاليئرشلامالكن دنقلا اذه نذغ حماد كلذد.هاهفذق نمودحو هنم بينلا

 ىدانادعب فذقلا ناك اذااعد.ةمناعالا دعبدأولا ب وزااىدا اذا قذاقلا ىلع دحلان ودواذكو

 هراذك ان لطب ول تح ناعلل ءاققن ن نذل نادل تنعأل وه راثاو رحيأا قهلوق هيلع لدي دلولا جو لا
 0 هياذك نال هلعدج ل هسفن بنك,نا لمقاهفذقول هنادي. هريبعتف ددح لج راهو لق مث هس 6

 قىأاهدإو ىنأ ةفرعم مدع دار ااوةءلالت ثلا مالك ن مداغت_س الدى قتلا اذ هودلولا ىعدااذاام لماش

 هسأرطقسمق بأ ه]إ فرعبالن مهنال بسذلا لو هحم نم ممعاا ذهفرحدالبلا كح فال قذقلادلب

 0 00 نمدامود>و نم ملك رتتسلاريعتل [نا 1 لال

 امموأ 0 اوسىأ هس أ يلع الدلولا ىلع دو«. تامو دج ووا فذقلا ل اماه دلوونأ وأ فرع ل ىأ

 فك هازل نام>ا هتف اذك اهكمزر كلم ريغ ىفهلوق) ىجاب زلاركذاك فذقلا دنع ىنعي
 ةيراح هثنعل ما مارد كان مو تاتا فوم نأ نمهب لعغل اج رخالومتالا ١ طقس وار ألا ناف

 ىلع 4 مل وأ حاك_ثب همراسم ناو ولاذكو ةقحتسملاٌدمالاوادساف ةحوك-نملإو هئبا |
 تتسولام لعش هبال 6 هما ”قالطافن 51 ار ةرهايصملاراسرتمرح تءاثلاو راد

"5 



 (نمعملا نش نمىيفاثلاءزحما) مم

 أليفكلاو هل هلع قسم هسفن :هعاست نال سايالق هر هسفن تدم#ساذااماق ل فكلاءاطعا ىلعو ريال

 | ةناهىلاعشن هلع ىذاقلا هعق: وهلوع دسقتلاوة لاا ىهتااردقاا اذهب تا اطراما سقنلاب

 ىتح هع ن اهل س دل ءاضقلاىلو مثىضةّتس نا لمق هعمساذأهنأن مريدقلا حق نيعئدفا ندا رت

 هغح طغسل ف ذوذقللاعش عفداذا ف ذاةلانا هنع ضارتعالا َر :اوج مدع ىذتقم نا لعاوم دنع هردهش
 ناكناو اطةسال ىضاقتلا ىلا عف ةرامدعد كالذناكن ا دا طقس : لهو يدا ىرمس ىلوملالاقد عحر
 هءفانالو ليصفتلا اذه لرتعلا د وكي نا كش تلق ىبتائدامغلال وصقق ازكامة-هلق
 وفعلا ىف فوت ىلأ ن نءو هلوق) هيلا امتي اسسو ةعف ارملا دعنأم ىلع 2 «وفعلاب لطرنال هناممل وق

 نامامالل سد نكل ىناي زانيب ام ىل_ءهتلا قحوهان | هبوكمر ةموصخلاءابتنال (ىفاشلا لوق ثم
 ف كاملا مماخمل هزاك ةاوغل ناكوفعلانالد- > هءلطوداعاذا لدهوفعو قود ملا تاهذد عب هععن

 دوب هنافوةعلا اهنمو هلوق نم مرهنلا قاع قلعتو فوذةملاوفع من مهون دقو
 وهو ىسّتن اند نعد وهنم عمال فزاةلان ءفول لا ذءول ناصح الاو فدع ١١ اا دنءتدئام

 وفعلا ةكك مدعن 00 ملا باطلا هنمدجو اذاام ىلع لمح محفل 0 ر<شحاف طلغ
 فوذهلملا ناهذدعب عقب ن !مامذلل سدلهلوتو لما 6 نعر< ىدومبذكوأ ىنفدقي للاقاذاام

 لطبيالىذلاوفعلابد اراانان نمهانرك ذاع 5 'رهاط مصاخم هناكفاوغا ناكو فعلا نال هلوق ىلا.هوفعو

 1 لاتلراعاجلادعد ءب لول هنال هيد (دوعصلاى :ءو هلوق) ةعفقا راادعب ناك امدح هب

 هل يفز

 هنا حفلا ىفو بضغى ناكناد“ انوحو ىدنع بهدملاوةياغلا ذو 2 نالوق علمود قضلخلا فار : د 0
 راف ذ<تأنزهلوق لعرم م تواول انك واق ةتادحمابوعأم .ااءناكولذاز هلا تأ:ز هلوةبدمق هجوالا م لو لرب ! 0 5و

 ةلاحىف هناليضغف ناكن او ىنع (دعصال فاشل او ده لاقوهلوق) رحاضأ اقافتادكرو رحم او 5 لع (1د | هيلا
 ىلا قراو «ىرخلا نما زعاتلاقدقن ه> دوعصأل هن هز ومهملا ناد #بهذم هجو قاف:الاءد>الاضرلا تلو .: ا ملال

 نمنرعلا 0 سب هنااماو اد ارعوررقب لسجتارك د ودم لسحا ىف ارز تارمخلا (تكهب 0 1 (
 ىزلاب عيرصتلاتلقناف (تنألبالعلوق) رح كلذ نيعبضغلا ةلاحو زومهملا ليكن يللازمبل جتا 5 نأ هير

 نال قاناكْتأد انعم تنألب الهاوقزا< عملا دوحو لا عدس ادحلا بيف يكف دونإو طرش 3 هاي

 لف» رهف لاؤسلا فام داما وضل تاوحلا نالو ىناثلل تام ”الاو لؤالا نع تارضالل لب ةلك , قاإ/

 هللا هك. ةتاخاانالا_صاصقأ. هد ,لاتاو لاق رحاموملطب ىنعي (ادحهلوق) ىوج حيرصلا

 ئداسلاب م : واضامت نامقتل» ءالونار زع انراضتول اذكو ىلاعت هقح طاقسا مزال اصاصق لعحواف

 اااقاثت ولا هتال ف ذقلا دح دة ىتأ.ساكئداملابةءادنلا نيعتتالرخ الا ا فذ ةولو لظاهنال

 هرزعب اذكو !مهرزعسف ىذاقلا ىدي نمد نوك تالا د" الا قرب زعتلا نال نار زعبالو ن اناك-:»
 سلف حرش مشا |ىلعسدالاءاسادقف ىضاقا اق-قتدالاءاس | نهنال ةوشرلاب ىلع تدضق م صخملا هل لاقولا

 ءاشنا اولوقي لو هرزعد اولاق|ذفو ناهو نا همهوت مم سغنل ىذق» : ال ىضاقل انام ا مىذتسم اذه

 0 _ نم هءاوحرصاسمي رهنلا ىف .ةرطتورعملا بحاص طذازك

 هر ألرهتلا ف لاقهيدي نيباستاشن ولام, نعوفعل اهل له تب هوفع غاس ل عرشلا ضن ناكولو ا

 داب ًاديرف ناعالا بوب هفذقو دا بجو:اهفذة نال (طقف ةأرلاتدح هلوذ) اال هاظلاو

 هسكهقلاطبا الو نأعلآلو هلوق ىنعموهو ناعلل لهأب س دل ىذقلاىفدو دحم نال ن اعلل ا لاطبا ةدئافل

 هيةداهشلا طوقسل نءالئالّدو دحلاو ناعالا لطسال هناصحا نال فذةلادحدحت ةنعالملانالالصأ

 كلذ هريعال لوقنانال هلاهذ دق ىلعا باس اههفذقوهودلابجوامدجو دق لاق, الدنا ىنعم قوهذا

 ريظتوهريطت اًذهف فذ ةلابأ دب نم هادي بدت رتل اةاعارمربغ نمنا دحافذاقتاذا نيلجرلان ا ىرتالا
 نمباغلا تداولا زامل قل دمنا أد د هناقدمنا 0 ةيئازا هنأ ار لالاناملنال



 مي 6 (نيكح هالنم ىلع)

 هيلع هلوقلامولتقي صاصقلا طةسىتحامهمس نانقاعبالام الر ةنصحلا( همأ فب هلوق) بترع
 اح نوك,دسعال بسام نالو هسس نقيتلا مدعا ىلوأ دسحلافمدعب دم االوهدلوبدلاولاداقرال مال سلا
 هلذ هلثلولمع سدلو هوو بأوأ ناوريغ نما 1 ناكولو ل احتوهو هسفن ىلع هل بحول بجو واف ىلولا
 ل كاقتقروأ ارح ناك نارهل نول هع سل هلوقو ىجابز عئاملا مدعو بد مل ادوجولدجلايهيلا د تأ

 مهنا ىلا ضنضااراشاو دكولمم نوكمال ن اهدنةمرغاقلطمنبالا هرك ذلة ذخاؤمر وتلا تحاص مالك ىنف
 (إصاولا واولا ناكم 0 ام,ئعدوةلا طوقةسل ار ىلوالاب امهفذقب ناءلاطنال

 ديعلا فطءىق واولاب ريمعت )اعمل اق ناب 0 ريع ناكوأ هلود) حلادمعوادلو بااط , الو لاقنا

 فذقب هلوق ف ذراتارم# تام تامر (درفم اربع ناكم هاو اههماف د ةدلولا ىلع

 سانت 1 دنتو نّسشلادحال ىتلاوأ ا ريمخلادار وانال (ىلو از اكمل هلوق) ىوجهما

 قرا ريمغلا ةقباطموأ ىف اطرتش ال هنالفواولا ىلعوأ دي ولوااما ىوحلا لاقو ل. هاذ ممل ىتلاواولا

 واولاب ف طعل ا عصفالا نال فدارفالا ىلع هم 2 *ةلاريعك هب ولوااماو دا ارفالا مصقالا لب هم 0 قواطعلاو

 تيتا ق>ه. .ف بلغملان ا ىلع ىتياذه (الصأ لطب ال ىفاشلاد:ءو هلوق) ىرت اةقاطملا

 باغ نأ فاربدلاو أ مالسالاردص هذ ةلاليثرشلا فورانمدق كر هاغالا لعهتلا قتل اندنعو
 قحميف باغ نا يمت ”ىلابهذناو رسلااءأن ا مل-عاو ىسرتن !ىفاشلا مامالا لوقك د.علا قد
 د مو ثروالامتالافلبىفاشا و ونهنابلوقدالهناالا يفاشلا تهذموقاك دعلا
 ددعلا تح ريصدف هالومءالوت ,دعللامنالحرششلا قح بلغت ىلا :رمنختو رضأا قولا هر ق>
 نيقحلا نماشيش نال أب , الهلا هياجالا عمتلا مالا سأقدم .علل هنالوال هن ال هد كل ذكالوا .عرع

 هطرمش مدعل هؤافيتسار ذهب نكلو هنوع طقسال هنا لون انال توملاب لطسال هللا قو ديعلا قح ىأ
 وهام ةيانعلا ب اوس ىنام الن كل ىوج تاس: فنصللام الك ق ف ةنانع تول ةبو

 فو هدفا توع لطس هنام_4وق لطنل اذه عجول هنانربتلا ف همق ر ظااذ_هو داربالا م مست ىحي رص

 ناقحلاهمف عمجا ف ذقل اد> نال (وفعلاو عوج رابالهلوق) ها هبوم عم هطوقس م دعل ىتعمال هزال

 فال عوجرلاب لطسال دعلا ق>ىلارطتلابو وقعلاب لطب الو توملاب لطس هللا ق>ىلارظ:لاق

 نفديعلا ضرعةنامدصو داسفلا نعملاعلا“ الخال حرمش هنال ناقحما همذ عمتج !انغاو دود لا ن هوزيسغ

 هطوق سدنعالامبلةنيالو فود نودمامالا هفوة سو هانا اءان ىذقلا حاس ال هللا د هنا ثاح

 زو الووفعل |هيف مصاالو ثروالو تدب *ناىلال» ةكمنم ذ ةورالو فذاقل اف الو قرلا,ف صنت 2

 هبذ طرتشم : دبعلا قح هنا ثمح ن مو هناسصح |هنمق طرتشم و لل ادتلاهبفىرح وهنعضا.تعالا

 دود ارث . لعهافتتسا مدقب وهلعب ىذاقلا هعقنو نمأ سهلا ل بحصو مداقتلاب ل طدالو ىوعدلا
 هللاق> همق بلغملان اك ناققحا 4 .35 ضرا اذاقرار الا نع همة عوجرلا ممل الو مج رلالطسالو

 امرت حما نك ءملاذاد_بعلا قح م دقي امتاانلق عرمشلا ىنغو هتجاحتد.علا قسى فاشلادنعو اندنع
 د« فز فذق اذا ىنع مجرلا لطسسالو هلوقو ىلبزالخاد نوكيا نم دنعللام نال نكماانهو
 ةناوسل | حرش ن را ءباه كو نانرمع فزو اهلا تنسو و هلوقو مجرب ُث فدقالا]

 تاغ ندويقونملا روان كع ىو دعا توتو يدش كل انا فاحالو هلوقو م ادمعنمال
 3 ا 1 هفاكال دحلا فود ملأ بلطو فذقلا ىذاقلا ععساذا ىنعي هلعب ىذاقلاه. عدو وهلوقو هالذ

 يثق لفك الو لاكلال اق ل_.ةكهنمذؤرالو هلوقوانص# ناكاذ هدف هلع 0 0--
 ا ةفينحوأ هسحاذشو لالا ف دود ىأو فتح أ ل وة ف صاصقلاودودحن أن م

 صاصتقلاو فد ةلادح ىوءوق امه: سدعالا ول لم ةكلاهنمد دوي دع لوقوهو رخ“ الا

 يضا الانا ةفيتح دا ارملوق. ىزارااركو تاكو اقع صاصقلاو دا سفنب لفكءال هنا فالخالو



 (نمدملا مف نم ىفاثلاءزلا) 27

 مهارباكن ”انأهلاو كحلادمعناولاقد انوا همضح نيح مالا مهلع هيذ 5 لشارسان | ١ ءتراك> لناعت لاق

 لاقو تا لاخلا مال !اهملعلاقو هعليعامساوءانأ قا“ او هد> ناك م يهارب او قاحساو ل.عاعساو

 باككسلا ق ىرملا ىلاهتنسنو هتأرم |نماناك هنا لة ىلهأ ن نمىتانا مالسلا هءلع حون نعةباكح ىلاعت

 تحو همال جوزي سلو هوهابر نم ىلا همسنول ىتحريغال هرب رتل همق هريعلا ناىلاريشب ١ مالا وز نود

 (ةةيمهلوق) صاخنا ىلع ماعلا تفطع نم حرش لمالك ىمالاجج وز ىلع بارا فطءف ىي زدحالنا |[
 6 اك اذاىت-ةلاطملا- - الرسل فوذقملادوجو دنعواملةلاطملاف ةيح تناك اذااسجن الا هتوعد. ل

 ىا(فوذةملادجوهو هلوق)ةنادحلا حورمش نع ىئزع دج ادهذخاؤو او ناددحال سلاش اغامح فوذملا ١

 تلاطألاناص>ا طرخدد الو ثلذكم الاذاى اغتا دلاولاىدسق:لاو بلطلا هل سدلف هيال هل امادس تا

 لعد ىلوا ناك |ةيلادمااقاطم لفسناو هعرفو الع ناو هلدالف انس عاتممفذق ولز فدعا لقول
 ١ ارفاكة عرفوا نصل تملا ضا ناكو لاك نصريغدءلل تلال ناكوالمأو اانأ فود ملا ناكولام

 نال هلعد حال ناز كدج لااقولو ةموصل ا ق- قب نا ناك فذاسقلا قدصو ا ضعلا افءولواد.ءوا 5

 قاققسالا له نمهنال(خاارفاك هلوق) راسم نمعب ملام افذاق نو كح :الفرف اكو هنمهدادجا ىف
 رد نصدخ < سدل هنالوه هفذق اذاامقالخ ىنزلا ىلا ندع ةدسشب هريعدقو همقاشسال قزاو أرفكلاذا

 لاظومأوت) هدازىزع طاغد ل فالخ او زع نمرردلا قامو (حار اك !ادلوللزوالرفز لاقو هلود)

 هجوو متعلان ءةيلاليئرث هنع ةباورلار ماطظ ىهتسلةياور قىنع (ةيلاط طملاقح تنملادلول سدلد#

 فقولا قتذيلا نبا ل ديال هنا ىرتالأ اها :زب نيشلا هقدل ءالف هما ىلا الهسسأ ىلا ب وسذم هناة ياو رلا هذه
 نيدناحلا نمت تسلا دياو راارهاظ قود لوق ىلع وتفلاتاعقاولا قومدالو ادالوأو هدالوا لع
 ىل هع صولا ىنعم ىف فقولاف لس نْئلو فاصخملا دراو ر ىلع ح ونمو وف فول امأ هلالوانتم فذقل | ناكف

 ةجوزلاالو فصنلا نعجو زلابدحالهناىرتالأ مالا نود بالاىلا بشي امن انءالاو ثاريملا تعخا ىه

 نيفرطلا نمسسنلا تدئاذاتلق ةيانملا قاذك فق ها وعبرلا نع
 هصنامانعش طخ تدأر مث ىوحادم_سلا همف فقوتدقو فرشة فب ٍِ !|نيافةباورئار هاظوهام ىلع

 ادق رشلا نءىجاسل ادلوف هلو#ب ةيلالبنرعثلا ف هءلعع رفور ردلا ف يبسنا!ىفبالا عستيدلولا

 دوعسلاوباامأو اغيب رمش نوكتح الافي رش ووبأ نكي ن اهصنو مي نينيز ةالعلا هقيسدقو فيرمش
 ”. ايسكو انابلاك نانلعتا نب طظءالا انذا: أ قف برو كي يثو د سوم ههنا تاع اف ىدقأ

 فرتملاروطللابسنلااذهبةدامسلاو فرشلان الفد رشودسوه مأشل | ق مدي ةيفنح ا فم مهاربا
 | ديلعشوإ بوهملع هللا ىلص هالو ندعوك هو مالا نمءاحءادّتبالا ىف ىلاعت هلل هفرمث
 عشلا تلأسهصنامقانغصلا نءانخيش لقن مث مالا نمءاحهلوة ىف ىأر ,طت هف تاق ىوحادسلا هلقن
 وهل اقىدركل ةئالا سه ىذاتسا تعمس لاق دسس سدا ءوبأو 5. ماهل ندعرب رضا ا!ندلادج

 سل هناي لوقلاف ق.فوتلل اهجو نودككحب :ناحصا و هوادسن ارش هلنا لاق ند ءمهنمو تلق ما د كرس

 القئاضر أ انش طخ تر 0-0 طفل فلات بالا نم لصاسحلا فرش اك 0

 ءانب اة ةندالو الا لعف ةولا ىف تانملا دالوأ لوخد نع لمس نيح هل باوج نه“ ىوجلا طخ ن

 حي رصوهو |! ةيصوضخ لو هيلع هللا ص ىنلا ىلا هتع هللا ى ذر ةمطاقدالواةمسن نا كلذ نعب 0
 مك كاطاال ع داوق) مالاَن مءاحءادتبالاق بسنلا انها نم قشمد ىتفم نع قدسام مست مدع

 د نعامور<واانو عمم 2 (هسنىحدقلا 0 نمالاتدلل فذقلا |

 ِإ ناكارك ذهلصأ ىأ (ها ان هلوق) رن لفسناو عرف ىأ (دلو هلوقز رد لتر امورك ناكولاذكو ج راشلا

 ل 00 و اكو تعور هدوم تكتشف قارا

 ىأ (رشنو فل هلوة) ةملال م نرثلا فرق أ ناورعأ | ىناملانالةردل اذ اذكوةنةلا نعرهاضد رزه عشا ا

 تمير



 سابا (نيكح -ءالنمىلع)

 هنانمرحلا امو هتخا ىهوتلا هتماكد يبأتلا ىلع هملع ةمّرع ىه نمءطوو ةكرتشملاةيزاحاةطو ودساف
 مارحماهطول اهلج نم ناد ىوملاهبفرظت : مارا ءطولا نع ةقعلا طردت ال هنال ىفذزلا : نءاففءهلو ةردبق

 ما ارم ادارأ هناا اوحلاو لاقامهمءةفعلا طرتسشت هنا عمة مش ٠طولاو دسافا ةيءطولا زن سدل ىذلا

 0 ,واةبشن خ ئطووأ ىفز نم نا لصاس اوبل ىنهلوق ةدارالا هذه ىلع ةنيرقلاو تلق ىبهتناه ريغ

 ىومئادسنلا نمددضلاو نيت انلفالابوهرامعاانضنادي ألا لدعم مه نم ْىطوو اهرعقدسأف

 لصاخلا اذهنم مرغلا ىف هرك ذام نارك ذدريغام ١ ارحتادارأ هنان رجلا بحاص د نءباوجن ارك ذنادعد هنا

 قاكلاق و دراعه هن ما ىنزلا نعاف ف ع هلو قب ددق هلوق نم قيساملفانم

 تار ملك سوي وب أ لاقهيفو هفذ اق دحأ ىف موضعي هلحاو مهضعب همرسع اهةفلا همف فلت اى لك

 ةماكلا ىلع كش ورمل )| ىف لاق هفذاقد>أ ىناف هنمدلولا بسن تدنأ اورهم اهم اعدم هنعدم لا

 ل م ثااةمالا ء ئطوولام ةناثلا

 مهتم ئطوولو ىمتن ال اكحش االف هيلعو حا املا فاكدخ هنا غو ىأن ءىورودحا مدعي لود

 3 أرااوهون' و الغلا نالف تنب ةنالغ ىفزهنالسر لعدم رادهشوو هنذاقدحت هتحأ ابنا نأتسا

 دح نا سا..قلامجرلاب ىذق ىذلا ىذاسقلاىلا هتمد هن ةيئاغلاو أرملا كلت تفذق ل حرلامجرو ةمئاغ
 سانا نم سانا عم سول ةينقلا نع همفورصدحال نا ستسالا ىئوارملعال هملع ىضق اغاىخاقلا نالاهفذاق

 لاحم ةقسقح اوكعر ل نأو عاملا درع هدلو هنا اودهشت نامولف دعت نالفو نالف دلواذه ناةرم 5-7

 نعم افنولو (خحلاك بال تسلهريغل لل اقول هلوق ) ىبت :اهلعدحال ىفنز نءاهنايدلولا اذهصدث فذقواو

 حفلا نعةيلالب نرش اقلطم هيلع دحالو اوبأ امهو ةنالفو نالف نبا تساوأ كماو كربال تسالاقوأ همأ
 قلعتم (بضغىفهلوق) ىتدععأت "الا ىلا بسنا| نال قدص هنال كمال تسل هلوقب دصالاغاو رعملاو

 هل :دحم فق ىنالادح الل اق دوعسم نءارث 2 (دحهلوق) حراش !امالكر مدافتسهوهو ره نيل كمان

 هنشتال تن ا ىأ ةيتاعملا هيدارت لق بضغلا|ةلاحريغىف هنال هضغىنوك. نا طرمثو هسأ نعل حز فنوا
 هلوقبدحاذكو ىلي زةقمقحلا هيدارب بضغلاةلاح ىو لاسقحالا عمد. .تالفءاضسأاو ءوركاىف كانأ

 :رهوحلا نعدسفو رن فزلا شدك اي لاقولام فال ىنزلا لخساب ىنزلا لجان ىنزلا ضف لاح رقاب
 .دح اال هبأ نبا هنال همالك ىف قداص هنال (هدج نعهيفنك هلوق) نتن لانو تنال

 |متربزحو برعلادالد ن نكس نم لكو فوردملا ل. ءىلامءهو ب رعلاوىلا بوستمىأ (ىررعل هلوق) ىدع

 نابضغلا ىف يد د , و سوم اقتل |ىناك ةدحوملا خف: ) ىطساب هلوق) ىوج ب رعوهفاهاها ناسأد قطنو

 ىعتاهب تسل لاول طوسملا فامهدي وب و بضغلا ىفاستش لمت ةمندلا قالخالا ملا ةيسنلا نال رعت

 دوحلا ق هسُسَتْلا هيدارب هنال (ءامسلاءام نيا انو هلوق) ره اهمعمافنو هن هقريغل هم سولاذه ىلءورزع

 ماقم طمقتلا هلام م .ةد ناك هنا اولاقو همزكل# ءامهملاهاع تبل . ةةراح نب رعاع ناكو* ءافصلاو ةحامدلاو

 ا همهرءاسلاءاميباهدالوال ر.ةواملاجو امسح املاء سلا ئرعا نير ذنملامأ ت.عسورطقلا

 فضغلاةلاحنال و سال اقفلاقىوجرذنملا ننامعنلا اضءأ هيبقلو اب زقارعلا
 ديوك امادلاجت اريج ودعم اى :لامس هل عضف همزعان اناوه ريتا | فاك تاركا دصقلا اذه نعهلأت

 ءامدعما فو رعمىل>ر كانه ناك و لو حفلا فلاق دصقلاكلذل هلامعّدسا دهعد ,لذاالفد كلاس ومامقت

 ىننملا(منانالفةليبق نمتسلو !ىنرعب تسلوا هلوق) ىهتن |ركمملاذاام فالك نابسلا ل اسف دصعاعسلا
 قالخالاب نودت سائلا نملمج طدنلا هلو ) ريفا سرب ىو اطق

 لجر نع لثس هنأ سأم ءنان نعىرذ ىورةتنأو اق امر تناىرمملل لاي هنا ىرتالأ (حماةممذلا

 هعملا هتيساو هلوق) دود لد 1 نبا ىلعةحوهو ىلب زهملعدح ال لاق ىطمتان شرق ن ملحر لاق

 ىنعملا انه دج ويلا هسسن اذا اذكر وازاحمت داعمبملا هش هنالف 4 ,رمواهلاخوا عملا هسناذاامأ 606
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 ته

 (نيعملا نم ىلاُم 3 كل

 د دو قاس تسنز هاوقك نوكت ىلا قعالدب كل تذسنأا اننا ارامص تدنراف أو

 نكيلف ع اهلان منكمللاهتسندار 1!نوك ناوهورخ" الالاق>ذا طقساععا تاق: دنا هنع طقس

 ادحهلوق) عئادبلا نع ىببتنانانالاريظناسهن اوتكمرلا فال راجازيظت سرفلاو ىوملالاقاح رصأ
 هعم» ل ناو فذقلا سا نعاس .ن اع فو ةملاوأو ءردللالايشحاب ولغفهقح ناعمهيلط وحلا (هيلطب أ

 هفتلاغلان ان عر هل الاوهام لد درا , ىولغمهة> ناعم هلوقوردكل ذي, فودقملا هرغأ قاد لئدحأ

 ىوج كالذي همل ام انأف فذةلادح هملول ن او ىنفذقاذهنال اوقب ناةملاطملاوةءادحلا ف ركمللا ح
 نعواناسدتس مدح مل نعش وأ قزيالجر ىضاسقلا ناعردلا ىفام بلطلا طارتشا ىلع لكشد تلقةناف

 سن ال تلق ىلولاو فودهملان منلطلا طارتشا مدعىذتق اذهفدوقلاو فقل ادح ىلعاسامق مق هذ ل42

 هنمريالفامهتميلطلاامأو مايل الانعىذملاىنغت لتةلاوأ ف ذقلا ىضاقلاا ٌقرنادارملاا او كلذ

 (فوذقملانباكهلوق) داقلا ناضت قتكلالو رارقالاوأ ةشملاامهتومثنمددال ب ثلاو فزلا فو
 نتساولىت> (ضضيرءتلاب حال فذدقل ادح نال هلوق) نتملاف قأسام اتم فوذهملا ناكو ند

 نع نانهو نب ادرك ذاملاقالخ ةاخما ىفاذكهيلعدحال ةئذ از ىمأ الو نازباناامامهدحأ لاقف ناصتحش

 2 ةيناقلا ع نعردلا قاموهداز مارحان هلوقبد حالا ذكودح مصاخقلا لاح ةنازب تسدل ا لاق مهضع |

 فئذقناغلانالقاعىا (افلكملوق) ىنزنءاهنادل لات نم ىلءدحالف ىاىبتثادحالف همسن هوبا
 نسلاب 0 اسر فقد ةولذن ريهظلا نعمل اقود- 4 |بجوبال نوذجاو اقهارمواو ىص ا

 ا:ءابالاقو اقهارولانتمأ لوقن م ىذتسا اذهفةملال نمثلا لاق 1 فدذاقلادحمل مالتحألاو ١ ١

 نوكناالا فذ ةلادح بحمالو ةيناخلا فو (ارحهلوق) ىنهتتانيغلاسلا ماكحاامهماكح او اقدصأأ
 ةيرح فذاقلاركتااذا اذكومهتي رف ذاقلا رك اذا ةننملابوا فذاقلارارقانهّرح تتم ارح فوذقملا |
 نيتارم او لحرةداهش ناصخ الا تشي يشأ لورق لوقا |ناكدسعلاد- ىلعو دعانا لاقو ةسفنأ]

 جات هنار ملا ىف هلوةرهاظو تفلا نءردح نصح فوذةملانا ل عنال ف ذ اقتل فاسصالو ىذاق ةلالعب و

 دساف اكتب الو ةبمثالو ىفزلاةارما* ىطو نك 1 نأ (ىزلانعافيفع هلوق) كلزدع مساناو طقس

 ةماع ىطووأ كل ارنغىفع طوول انكو هفذاق لعد حالو هنل ادعت طقم رمل + لعق ناك نأذ هرغ قى أ

 ا دارنا وافلام ادع طقس الةةةوما,ةتمرحو هتكوامءىطو ناو هّتل ادع تطقس كرا /

 لاقل لاى ءةسلال نسئاعاضر هدا ىهو هتماك هناصحا طقس ةريؤمتناك ناو ةيسوحلا هتماوا||
 0 - ىأب وا ا ا ادم "طولك ارو دو ا

 نا نو »أ

 ا نر مع ءاهقفا 001 ا طقس ا دادنعهناصحا طقسالا
 ةتياثلا ةمرحما فالك ناقس تي (21ناضح الا قش ال ةفصّض ةمرح ى هفاطا ت-|اهتمر طلاق امو ا

 070 ءاسنلا نم انآ اا تال لاكن هلوةرهاظ تبان اف الا ىف زم ا

 ةدعىفوادوومشريخ هأرعا جو رئاذاو طوسملا ق لاقهانعمىأمو (قزنان ء هلود) ةيلاليثرش صنلا|

 ءامولاو كال بح ومريغدس الاد قعلا نال هناصحا طقسا ءطوو ةء.سودغ ىف مواه-وةزتوأرخ جوز

 0 ولامنعب َْى رغب اذه ىلعف حالصالاحاضنإ انعى وع ىنزل | نعم فك |ريغ ىف :

 تاسسأولا لوا ماعد ةعلا ةدعص نم عن عناماه سدت نا ق رغلاهحو ونبعلا كلءاهتطو قال هناص>ا طقس

 راو ٠ عنامربغ هنافنرعلا كلم فالاعا لعد قعلادي دمت قاهؤطو زج 0

 هدجورزعطوك (كلملاىف مارح ءام واانعهلوق) رخآ ئثاهتطو ل طرتسثدالتلسأولا+ هو اهتطوأ

 حاكتب وا ةبمشب ةطولاك ثا اريغ ف مارا مولا نع ثم هاوي زرتحاو سوح اهتمأ:طوواهضءح ف

 دساف

 : ديراول ٌة-دحلاتقو ناص> الادوحو طرتشا وىوج بسلا فورعمناكن اوةي زم اىا اهتادن ”اىلا



 عئاد- كال زال ثار نود اس فالذتهملاطسال نال مزاقت مراقتلا لاقحالال اص قذف نوكيا نا
 فوذقملا فز ىلعاودهش ةعب رأ ماقأولف هامرام_اث ا نع فذاقلا ازخعو ىنعب (ما فذقولو هلوق) ىلا
 ازكوان صح نك رم فدع /| ىلعد> الف تاءاو زلاىد.>| ىنيعهذ> لاح وأو

 برضلاذا لقت ىنركلالاقّد- امدعب اهماقأولوٌدحمل مداقتمّدح ادهش نا فوذقمل اد لهو هقدضصوأ

 نااو رهيف : نوك,ن ا لمتعف لقتال فوعىنأ نا ىذاقلا حرش قو طومق عنعالدح سل ىذلا

 5 , 1 برضا | كلذ نانيمت ةندم ءلاةماقاد.عت هنال ىنعب انو عيون اعلا برضلاذاهلوقو ره
 وهو لمافلا فذ: نسما مالك قالا جرش اخ راش 9 (ةارم 5 و ألجرهلوق) رخآلا سفن ىفاذح

 هذمود<مل ام-هريغ فذقول هنال كل ذيدمق (ةنصخو أ انصعلوق) ىوج ىم ةةساامفالا زوحال

 تانلاحاكنلل لخدال هنالرطن هيفور م لحلا د .غيالوهو فوقوم هحاكن نال ااكشم نحن فذقولام
 مج 1 زاًدحىف كازامناوٌد ا سوجو مدع همدع ىلع نرت رى ت>فذقلاّدح راح اى لكل دمفملا
 ارا نحن نم ىثذ منح ج وز اذا هناىلاريشد فوقوم هحاك نا هلوق نالعاو ى ىوج

 ةرريخا ىواتفلا فاك ىننأ دقعلا تقو ضرف هتروك_ذترهظ ىذإاناكولو حاكنلا عصا رمارح ”الاو
 دحمالءاقترلاو بومحما ذاءاسوخالوءاقتدةارملا نوك-:الن او سرخأ الوايومنوابالنأ اضنأ طرتشيو
 يرعالاو ندعي هرذكروهافأ كلذي راعلا امهقحمل ال نصا فر رعت :امهملع قدص ناو امبتالامهفذاق

 هل ءةيلالمترث هةدصل قطني ناكول هلعلو ةراشالابهنلط

 ْءيلمو وأ فزو ادتراو أد حلا لق سرتولاذكوى الانبا حرش نء ىوج ةرامكلاوأ ةراشالابافذاق ناكن ان
 ادرك كا مرهلا قامو ىلا ![عونلا فن اصحالالاو زو لالا حونلا ىف ةبشالامارح

 كولمملااماو ةكول#م أف ذقاذاام أمس ىذلا نأب ىوج ا همقعت قأساك فذاقالاكو امتالوادصمخ

 : هقتل سفالة لاح رب رعتلا قا ساك هريغ كولممو 6 وام ناك ءاوساقلطمّدحلا بحواال هدو

 مدعانتش ءىمقلانوك قاوررتءادقؤ وك د يومان ةيصخ تءزن نم هناف نزلا هنمروصتب ىدخاو ةكوامع

 || ة.نازاب لج لاقولو (ىنازاوأ هلوق) ىستناانينعامصخوأ لاقي نا باوصلا ناك د ئنيحو هتل اراشقنا
 ةرهولا فهن رصتلاتت رم ةغلابلل | || لعح د دنع هل لعل تأق 0

 ناةرهوكان لا ةلاوقرقلا] طلق تاق رهن ذح ىازاند أرعأل لاقول هنااوعجأ وىوج

 1 لعلب صاخ ميخرتلا نأب ىوجلا هيقعتو عئاش مخ : لا نأ هلو تقلا و ديور زيكذتلا مالكلا ف لضالا
 || ىنثتسمنوك,نال اص مهتمدحاو لكلوة.ن الث ةايررتتحلا برا حاولا 0
 ا لقنو ىوج لطان وهو لكلا ن ملكلا ءاككدسا مزال كل ربت ةءاولهنانأو 4و دحلا تال ذئنمحو

 || ىبت|لوهحم فوذقملا نالّذ كا بحالءانةةسالاَ ادأ طاقساباد>او ناز لكل اقول هنأ ع ادسلا نع
 (| هللعو رهناحوم عقيل فذقلا لصأ نال ه.اعد>الاللاقف 3- هل ليقف نازك د>أ نياجرل لاقوأو

 | ىعم وها مالو هلوقو ىوج ب : كلا ىنعمقوهاسمالو نزلا ع رصيرت" الاف ذه. هنانعئادملا

 : || بصنلا (كلذوحتو هلوق) قأساكقاز :انهريغل لاق نم بط انع تلق كوه تقدص لاقولاك حيرصلا

 | ناهرلا نع ةملالبترث ناكح ناسا ىا نمىأ (ىف زا حيرص نمهلوة) لا لوعفم ىلعافطع
 نودئدةبملادح تق دص ريغ هل لاقف ىنازأب ان لا ردد< ملزما ْىل ازا لاقولو ك.دلا هل مو

 2 ءاعدح ال هبشأ اموأةقانواريعمب تنزل اةواواض, أ فذاقوهف تلاوه تق دص ل لاقولو قدصملا

 تدنزمانعم نالدح هناتمهار دو رونو أ ناتاوأ ةقانب تينز :أرمال ل اتولو ةهوملا نايتال همن هنال

 | بعالفذعل ادح نانيدتر هرو فلا قاذك دحاليوتو اريعد وأر امحي تدنز لاقولو لدسلا تذعأو

 | تقدص مذقت اهف هلوق لمع رصتلا مدع عماهضعي ف بصو ةنسرقل ل ئاس 1| ضن قىزلاب حير مصتلا عم

 0 نءدارملا نو كب. نالم< تلق نافردغأ | نعءةيلال نشد م لا هذه طضل بات د يف تاذاكوه



 : (نمدملا نت نمىفاثل |. :نحا]

 ١ دحو هلوق) لب زتامر 2 |ى طاشح الل قافتالانهالاقامةم 000 اق ريتمماو وتلا |

 لك ل قو ٌدَتَشا اذا بط رلاريصع وهو نةغفنال عاعملا اذك اك ز|نركلو نيسلا من ') وركساا ||
 عوف دما ةهنارهل ناكتماوجور تلك ركل ةيئل بو وورلد منع لأ بار

 رعناأطوملاةباور (هفصدسللوهلوق) ركسلاءالاةذينالا نم مئثذحم الهنا. نمدالال وأ همّدقاع

 ءاوس هأوق 5) رد فصنم قراازالورهن را قدما فصن م هد. ءاوداج رع ن هلل ادسم ءونامعو

 ١ نأ نعئو راذ د اشلل ىوج ادع ناكن انو شوارع ناك نوع 0 هيأ (ادعوأ ارح ناك

 ' لوقاذلو ةباو ر ؤدجأ لاقهرو نيعب رارك وأ برضو لاعئلاودن ر 4 رخلا قرض مالسلا هيلعهتا

 ( هلعو ةداح نونا ىرتفملا ل_ءو ىرتفا ىذهاذاو ىذه رتاذاو را برشاذا هنع هللا ىذر ىلع

 لوقاذه ىءكلدب ىذلاو نمّتب رضي رض لكناكف نياعئب وأ نيآدي رحب ناكماو رامو ةراصصل 0

 | لكل ديل عجرعن مز ف ناك الث نيلعنب رخما ىف سو هيلع هللا لص هلال وبر دهع ىلعدلج دعس ىبأ
 أر اركت نال (هندب لع قرفو هلوق) ىنعنناممديلولادلص نا اءلعرمأ نائمءنا يلا قواطوس لن

 تينثتساىتلاعضاوملا قو: هنا ىلعاومدنت ىنزلاَذك لاقاغاو فاتلا ىلا ىضةردق دحاو عضوم ف برضلا

 ذاع .”حزنىأ اذهور ردرازالاربغ نعي (هبايثعزتتو هلوق) جرفلاو هجولاو سأرلا ى مو ىنزلاذح ىف
 فداق انوك< نالاة>الفذقااًّرح فال ىف زادك هب نقسشمهسسن الانياصعأ نع روهشملاوه

 قو رب زعتلا ف درك هنأر هيلا نعه.فو رهنوشح او ورغلاالااقافتادّرحال فذقل اًدح ىف ئئم :.ءاقداد

 ا درت الدم نعو هلوفإ) لجن راما نق جرش ولاقهنالاهياس نعدّرت الدار ١ناىلادراشا ةيلاليترشلا

 كلذي ص نلادورو مدعل ىدنع مد الاوهو ةياغل ا اراهظا هلع

 (عورف) رغ
 هعنم ىلءارداق نا تاهانانامدصف 4س هرق هن عتب حاصو اناكس اننا اح رولا

 بابقءاضقلا نمءاضمالانارمال دحال مداَقَتل 0 بروف ٌذحلا ضعب هءلعميقأ

 ٍ اسيناث بثق برهفّدحلا ضع هيلع مقأ ناهلوقن مرردلا فام نا ملعب هنمو ةيداستلا نعردالالاو نع<

 الف لوالااملا بنا برشا ىأّدحلا فنأتسإ
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 5 مقلط نا ناسا هنا دل

 أى ذاك لخما ولورتاك-لا نم هنا ىعّداو ربغلا قهفلامنورحماناتالاندعا اوقو راعلا قو مدعل ةواح ىف

 ةكوامو5 0 م اذا اذهو مالسل ادعنال افلا ىننقابلا
 ةهيعلاي م نام لاو ١! انهم راشأ (ددعلاه هد ع نمىأ هلون 91 نزرتادسلان م 25-مممهرحو

 00د نى كر رها فدقاا نع مماقل انفاس ١و (نالجردهثنأب هلوق) ىوجاوبارعاو
 1 ينازان هللاق هنا امهدحأ دهش ن اغنيل دعاناكن ا فذاقل اذ- وأم -متداهش تل. 5 ىنازام هل لاقهنادومثن

 :امهدحأ ًادههثولا ذكو ل متالالاقوهدن ءةداس مل اهدهلقت سدا مون ىئازاب لاق هنارخ .الاوةعجنا موي

 | ىل_عندهاشلا قافتا نماسال لكان 5 االمنرعثلا ىفافةيرمهظلان ءرصعاشنالابرخا الاورارقالاب

 0 ورة نم ريهظالابزعمرصبلا نع قيسامرهاظ نا ىقبامهوق ىعوهاسغا فذقلا نامز
 'قافتالاد. .ميريغلا ىف همالكو مامالادنعةداوشل ذه لوبقديفي ءاشدالا» رش "لاو نار ةالانآ ههدنحأ

 نر |كلذؤف هفذق رق هناون "لاو سلا م وب هذ لق هر ا| ههدجأ دهشولو هصنو لمقتال اهنا ىلد

 ىو#الاقو قافثالا طرشدلا مهمل مرهالا لا فذقلا عدو ىتلاةغللا ىلع امهق افتااماو موق ف

 000 نامزلا نعو ىنبل أ برحلارا د هفذق ثوكينا ل فحل ناكل نعامهأس نا ب 3 3

 1 أنام مفاثل 0 را فذدعلا



 وسال (نكح مالنم ىلع)

 نمرفكلان اك تلق نافىررتتارفك )ا نم هناسسأ ىلع ىرحام رفكب ال ناكسلا ناوعفئرافلاكلذنم

 لّرت لع ف قوتمريغ هناسل ىلعرفكللاةلك احااضن أوناوكس )| مالسأ حصن و مالسالا اذكى داقتعالا |

 ةعضو هملا باطلا هوت لدي زيت حوف هل ن اركسل بلان االا مي تلقانه ف قوت لذ ىجاصلناك داقتعالا

 مالسالا نال هرفكن ود همال اةحصقردلا كلذانرمةءافهمل ديفا : الو هلع طا 1 ١انال هوحضو هقالط

 0 ااماو ب رلا اع لع اللوامي

 ل ماو هوقو 8 نوعا ئاوملاةدجارعلم عر 1 0 ءقىوج ١

 اذااهف دحلا طوقساما (ةروكذ ملاروصلاعسجقّدحال هلوق) :حارفكلا ةلكءارااضنب أوهلوقوه
 | ةارد: مدحو اذا عفو 0 00 ةحئارلا ىذمدعب 1 أ هباودهش

 ١ الفاضي هِلِمَمم ةاراوأر طضموأ ا :نالودا ارقانودياهاراقتوأر خم 317 00

 ةروص ىف دهلافالخ هلوق) ب1 اورو ناركسوهو رق ناسا 0 0
 ناب يبي لايو اك" (1) | دودح ا نمهريثكمدنعروش ردقم برشلا ىنمداقتلا ا ىلع ىتماذسه (ىضملادعةداسبلاو رارقال
 ل 5 0 دو>و طرت :0 بلح ري مداعتلانلامالو هرارقانحوم رارقالا,تدئناوةئيلاب هيلءتيئاذااهثأ

 لحرب 0 ىف/رب دقان الو ىنرع ةحتاراادوجو طرعشا ؛لودوهشلاةداهشب هم ةءنيدملولا ىلعدحلا ماقأ نام ءنا ةتارلا

 ل تاك رءاشلا لاقاكمريغنهنوكت
 0 0 0 الجرفسلا تلك أل بالمهتلقف « ةمادمتب رش كنك نولوقب

 8 6 هه “| نعو هودلجاف رخلا ةحتار حدو ناقدوهكنتسا مثدو رز ارا بث نعف دوعسم نال و قامو

 0 100 ىيز نم | لالدتسا اذه لاب الوهذحملو هرز «ذ ه. فرت ءاوا محتار تيهذام دعب را برش د ل-رب أ هنارمع

 / ا ا ه تود :نالعاجالا مو#لالدتساوه لب : لوةنانالدسانوهو طرذلا ءافّتن ادنع حلا نب

 ا 0 ل صل كا ةحتاراا هيفا طرسش 5و دو سم نماو رعىأر رمهعاج ا ناكو ةباصعلا عاج ان ناك

 : تقليب حني ..[| هصيصخخا ف هركملاو رطضملاب صوصخع هودلجاف رم برش نم مال سلا هيل دهلوق قلطمو ةحتارلا

 دحر 10 فا نعربنلاىف نكل فسوبىبأو مظنعالا مامالا بهذه عجرتىف رهاظوهو ىلي زمهءاجاناضر|
 معجرتلا فل: ة:ءادقف ىهتن ادم لوق ىدنع معصلاو نايرلاهياغ و م هعااوهولاق تنحي
 متل سانا مانعتساو صافو بأن يدعب لزعدعب ةفو كلانا .الو ناك اقلب ةبقعن يلوا 1

 ةراصالا نع ىحا دمع عش تف لا موبةراعدوخأودملولا مل سأو صاعل |نيديعساهالو وهداج دعت هلزع
 ىذلانانسوماقلاىفام قفاواذهو انش لاقربت فنع كب رتل رثزااو ديدكلا كي رتل هلم اًلاو

 هولتلت نت اورثيدحلاق نا ىحادبع عشلارك ذو ةياهتلا ىف هلثمو نمءازلا ىلعنيعملا سدت ةزمزملا همف ف

 فاعلا واق هحرش ىف ىوجلا طت+ هندحو ىذلاو ىدمتن اكد رحتأ اامهانعمو نيءاربمو رئرتو نيمالد

 يك ىهجو ىفهكنف لج رلا تهكتتساو هحم ر تمعثت هتوكنومفلا عر ةهكنلاو»ادلاناكم
 (عافذمن ,موهالاقو هلوق) حا اهلا ٠ 0 براشأ ل عتل | هكشي نأ هترحأ ذا فلاب

 ا سمدماأكف صن ناك اذاهنأ نم مردملا 5 ليلد,اناده همزكرتكحا نوكن 1

 اذهوىلب لا لاقهفارطأو هتاكرحو هسشهىف ةركلاز ارثاروهظردعملاىفاشلادنعو ىبتناناركسن س
 لامهملاوهلوق ( لبان الدق ناكسلاو هيشمىق لد اع يا :

 مامالل لدم ساو ىو ةفالدو راتحخاو معلا فو مياشملا تف ذأ املوق وةيناخلافو (خاشاارت تأ
 اذ( فس نامت ناطتشللا نو زكاته تاز ملل هنا سابع نبا نعئىو راعدي ريهظلا ىف

 ىقةرابنلا ريتعتف ةروقعّدحلانالو رد هب تصب انهئق نيدالو ةناكب !!ناملاةراثا آذهف يصأ :

 ةرش نعولخال هنوداموالص أ زيمقلا هءلسف لقعلا لعرورسلا بلغب ناركس مع

 ان ْق 5
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 ْ يلا هكلس كل اعتسالا بس عسجلا فالدم صضعبلاو لكلا عش عوج ا نال امهعيج أ ى#ت

 (نيدملا مو نم ىاثل اء سا

 ريال حتا ارادوجو نارلعاو انضش كلذ سكع ةخاامه انعذ الاودي رهزالاوةممو رثالا ىلع هحرسش قدلاخ
 | هنارحبلا ىف لاق طرتش ال هناىلا ةىادحلا قراشأو ىادزلا لوقو ذسن نمركسوأر خا برشدة ناك ءءاوساومم

 هذ أن اذان اثو نارك سوهو هناؤاحوأ ةدوجوماهحرو ذأ فر خا برش نمو الوأ لاق هنال مكحرمخ ا

 | ةئار رين ناركسدحودالذا ةحتارلادوجو طارتشا نع نغم ناركس هنوكو ن اركسو أ دجوت اه رودوهشلا

 | ةءادملا مالك قنا ن مىلي لاءاعّداامئاشالةيادملانعرلا ىفهلقنامذارطت هشو ىبهتن اهم سام
 ىتح ةتارلا دوجو طارتش ان عر كسلا ىفةكمفالثم دن نمركساذاةئارلادوجو طارتشا مدعيا ةرانم

 ىذلااذهو:طسملا, زعمىدنجرلا نعهانمّدقاك ٌدحلا ةماقا نماعن ام كلذ نكرملةجلاعملاب يي رلا تءهذول
 ةرعشملاو اب ربع ثمحاسناوالو أ اهنعرجلا هل ةئاممرهاظااوهدرادهلاةراسعنم اد زلاهمهفدق

 ما ناركسد >وبالذا هلوقي كلذ هل لعثو ىلاه زلا مالك لرب رق: حلا نغم نار كس هنوكور لا ىف هلوقو كلذم
 لاتحف بذكلال ينال (ناركس هنوك لاحّرقأوأ هلوق) اهرندب مزالتلامدعنمتلعال !سمريغ

 هيف فذقلادك ةصلاخاريغام ا مكر ةصلانخ ادو دحلاب ركسلا ل ارارق انا همالك لدؤ هئردل
 رةأولا دو ىلوالاب مح اكنلاو لاومالاو صاصقلاك ةصلاخادابعلا قوق<هرارقا ناهنم فرعو

 ةنايداما حفلا نع ةيلالنرشلا ىف اكءاضق ىأ م*<ريغهدادترانا اولاقو عطقن مولاملاهنمذعأ ةقرمسلاب

 هركملا مالساك صد نا تب ملسأولو ىويتن الفالاو رفكح ءانءملاركازهيماك-ةلادصق عقاولا ف ناكناف

 ناكنااندنعمالساهركملا مالسان |نمةدئاسخلا نام :عشقفوو هغلاضام فلا نعربتلا فو ىبي ز

 لوزتف ىمذلا ىلع متفلا مللكو ىبرحلا ىلع ليزلا مالك ل مم ىببتن !امالسا نوكي الاسس ناكن او اسمب رح

 ةلزنع هنال هتافرصترمتءتالف هركملاو رطشملا بشك ح امم نم ركساذااماوم رحم نمركساذا اذهةفلاخلا

 نعؤالفالاو عقو لوانتلا ني هلعب ناكنا قلطو خلاب هلقعلازول ةيناخمافوديانما مدعلءامغالا

 د يملا ىلع لال يملا نا ىلع لدي اذهو ىسرتن | ميحتلاوهو ل صفريغ نم عقبالدهتو فسوبىنا

 |نك-]نونفالا او ةْششحلاو نبلا لك أ مرصوهصنو هتمر< ةدرشالا باككن م :ريونتلا قدي مزعامهقلاض و
 اليخ 35 اىودحأ ىلعةحابالار ملا صن لمح نأ نكميامتدب قءفوتلاتلق ىهتنارخا ةمرح نود

 نعانش هإةنامكح نيءو ىلع بلا نالرخك الاعونلا ىلع هإ# ةمرحلا نهريونتلا فهن مزحام قاش

 ىوتغلا هملعو لقعلا لب ب هنال ماز- ثقلار عش ىعون دحأ يملا نا هصن وةيرمثالا 'اكرخ 1 ىناتسهقلا

 أ ةيادهلا قام لمح هيلعو هليزبال هنكل هر لقعلا لّخا ناو هتالتدرفالاك حاممهئاقهنمزخ 1حون فالخ
 ةنالث لا ن اةيرشالا ف ىدنفأ حوت نعاض أانتعش ل_قنو باسللا رش فاك جنبل اةحابا نم اهريغو أ
 1 بأ ضنالاورجالا مدوسالا هئيتاو ضب در زيامهنمو رجأ هر زبام هتمودوسأ هر زبامهنم فانصأ '

 هريسثكو ف افحلا ثدصو ىلقعلا بغي نكل م ونتل او تالزنلا عنمو عاحوالا نيكستل لمممملاوهو امن«
 نا معاو جاع ملاذا لقب نو.فالا نمنئمه ردنا لتش دوسالا نمنملاهقثملا ن رو وجاعب ملاذا لتقد ١

 ىللعداهتشالاو ةصلا خم ادو دحتايرارقالاو درا ىهواش :ريغوداشالا ىفاكع.سىفالا جاصلاك نا ا
 قالطلابلبكولاو فةوتبال هنافرثك ا, وأ ل لارهم نملدأب رم غصلاوأ ةريغصلا ب وزتو هتداهش |
 ًاربال ن اركسوهو هيلعدر و حاد نهبصغولو ملة نيهل عاف ركسادا عسسلابليكولاو عقب قلطف 000
 ىأدنعاماو حص'ال.دادتران ا نمدو مامالا بهذ م ىلع ىتدس ةعسو انت لا لدا سملا نوكو ىسيتنا

 قافتالابرفكبملجا.م نمولف مردعن هركسولاعق فالخملاو ةريخذلا نع ىلد زل اىفاكرفكمد اديزاففسو
 نجرلادبع نا ىو رةيانعلا ىنو ىايزلا ىفاكداقتءالاودصقلا مدعل هنأ رعانيستالف هدادترا عم الامناو

 ةال-صىف مهمأف اهع رحت لق كلذ ناكوار هن مهاقسو اولك أف هباعصأ ضع اعدف |اماعط عنص فوعنبا
 ًارفك 3 كلذ نكلو رفك اهداقت دانا عمت اللاح رظ:نورفاكللةروسأر قود ريغو أنجح رااديع برغملا ا

0 

 ام



 ش (نكح مالئمع) الضم

 دوجو طارتشاداقأ (حلا اه رذخأف هلوق) رهئالفال اود نيلسملاةداهشوأرارقاب كلذ هءلع تدئ نا
 ثنوم حي رلا نال قحلاوهو :دوجو مةيادحلا ف (دوجومهلوق) انذشءادال انودؤملاتةواهكر
 ةجاحال لوقأو ىو< |لاقدوبوماه ر مشو ىأ مثلا ىنعم ىلع .ريخحاربك ذثنأب رينلا قب احأو ىعامم
 كلذكف ثدن أتلا ةمالع هقملتال فوصواللاعن ات ناك اذا ليعقو لدعف ىنععالوعفمناق فاكتلا اذهىلا

 تاذلا نعةراسءةءقرلا ناراهظلا ةراذك ل صف ىفةيادهلالوق نعاذهب تبحأ تنكدقو هانععوهام

 هلوةدعد لاقنأب ركسلا نع ةَحنارلادوو امارتشا ف ئ هملارخأولو ىنرتتاةقوقرملا لة ُث بح قوقرملا
 ركسلاب ىفتك اهنا نهريغلا قامور<ىلوأ ناكل ذوجو هنم سام رواق خأو ذيب ولو ناركس ناكوأ
 برمثلا تةعةئارالةليزملاة ب ودالا ضءب لاسمتسا, لو زد حب را نأب ىو هنفرطت كلذ همازاتسال

 اذاّدحلا ةماقامد__عديفي مازلتسالا فهرللعامنارهنلا بحاص مالك  زي-ظنتلا هجو نارلعاو ىيتنا
 نع نغمركسلادوجو نأ. ءافتكحالا للاءواف كل ذكس دلو هركسل او ز ل.ةولو ةجناعملاباهح رتدهذ
 نانم طرا نعىدنجريلا نعىومتا هإةناماذه ىل_عكل در همالكم اقتسال ةحتارلا دوجو طارتشا
 ناىذاقلادنع تدن نادم رنثلاب (نالحر دشو هلوذ) دل اةماقاعنعال ةحلاعملابةحتارلاباهذ

 دعبل تلاز نافههاكندساب ىضاقلارمأ.ف طق برعشلاب وأ اضب أهءادوسش نأ :دابمشلا لاح ةعئاق حرا
 هنأباو دوش ناد الراريغىفوةدوجوهرلا ع روءانذخأ الوقي وأ برشل ادامه داهش نمّدبالف ةفاسملا

 نيأو بث ىتمو بث فوكو هامرلا نعمطاسن مث ةيناخ ا ىف ل اقركسملا ةدفاردوجو عماهربغ نع كس
 بنتن اعئاط هنو ك, هح رمضتو دوجوماهحر و هلوقب كلذ نع فنصملا ىنغتساو رهنلا ىف لاق ىبؤتنا برع

 عش رو برم“ نواه رش فبكو ىشام رجا نعّرقملا ىذاقلا ل اود فنصملا ضرع :رمرخأوأ هلوق)

 قرذالف(دوجوماه<رو هلوق) ةلالينسث كلذىلاةراشااعوط هبرش لعن ا هلوق ىفوةداهشلا فاك كلذ
 مداقتلا مدعفد#دنعاماو رار الاوةدارمثلا نيب امهدنع# رلاباهذب رسفملا مذاقتلا مدع طارتشا ىف

 نأب (اعوطهب رمش معنا هلوق) رارقالا ف طرشب سدلو طقفةداهشلا ىف طرشرومث ىطعمدنعرسغملا
 لسقولف عوطلابنو دمه دوهشلا نالل قالت هرك أ لاقولو رحب لبق الهيادجعش لن او كلذيادهش
 ةسج 34 |بوحو اطورش نا ل صاح او ةينامنزاتتلا ن ءىوج مدع هني. هارك الايدمثولو دحأ د حمل هلو

 هرارق اوأ نيل جرةداومث ثلاثلا ةمرملاةيرمشالا نمر اريغ نمركسل ادوجوىناثلارختا ع ردوجو لالا

 (دحصال ركسلاةلاحفاذكوءهلوق) ايحاص نوك,ن ا سماسخل اعوطهب رمث نوكي ناعدارلا ةدححاو زم

 ىهانم نمدوكص د عب داعب الف ٌدح هنا هلع قدص» والماك نكي ناو ل_اعملالا نال ىهتنال مات هفو ١

 ركسول هب زازملا قالط قو رهتلا فلاقراستؤللا فالخ (حلارغلايذبنلا ابد. قامغاو هلوق) " ىلالينرمثلا

 مارح هليلقف هريثك كسأ امد ل اقوٌد لا مو زلانن امز ىفراتخما ل سعلاو بوسحلا نم ةذؤقملا ةيرعثالا نم
 (دحصال كل ذوو لسعلاذسن نم نا ححوأ هنال هلوذ)  ىبهمن اذعأن د لوقرواولاق اضيأ سوهو
 روك ذملا طرمثلاٌّدض ىلعةفطاعتلعجاذااما لاسهللر قل اذ دنوأو هلوقىفواولا تاءجاذا ماما اذه

 ىأ دنهع قناكو رخنمدوكرهعمد--و لج ااذكو (ة-تارلادوجو در مدح الهلوق) ىوجالف

 مامالاهل لاةف قسفلاو برثلاهإ ؟هعمنال لاقمّدحتل مامالا هل ل اقف هل 24 |بوحج ون لوقد نه ةقنج
 نمنا ىل-عل.لدرارقالاو ةننملا ف تو.لامصحىفوتي ريهاتلا فاذكى زلاَدإ ؟هعمناف نذا هس راف
 رح نورزع لب نودس الاب رشمينمرب مواهب رش نم سا او سل+وأ قسافو هور هت قدج ون

 دود_هل|نمهري-غفالذ هبردقسفئشلا برق لئالدىوةأن هرثالا ماقنال (اهدعر ىذهدعب هلوق)
 ريكأتلاىفاش الك ة-ارلا طارتش ايديك انلا فانيالاّرق«هنوكو هرايتعارذعتنف امش ةرثالا مدعل
 ا :داهشلاورارقالا حوهلاد.ةاهصر ىضمدع هلوقب ديسقتلا هلءج نمرردلا ىف اموراركتلا اارتشابفرلا فا

 ا ةلالينرثلا ف لاقىنيعلا هيلا هقسو رج هتدئاف مدعل هر ىفتكمال كس فحول علا ضعب ىفاذك



 ٍ مساق فوأ ىذا قسرا هفوماحامالاعبج ف ركلانال 0 0 نسم ا

 (نيدملا مه نمىفاثلا ءزحتا) اما

 هلوذ) ىراص+ارق ن نع ىوج ىلوا هلق ةدالولاسفراك<_:الا دعت ةدالولاب ناصحالا تد”ىتمو اودوُمو
 كح ه_مداولا بست توشب مح او هنمدلولا بسن ثدث [عراشلانال .(امهدلودأولا ن نأب نب ٌرقماناكو
 نارونع: ,هذمىفاهتطواركنم هنمت دو امدءءاهقلطاذا ى ع ؛ علت زةع-رلات قع اذفوازم لوحدلاب
 لقت الفةلعلا ىنعم طرش هنالوقن رفزف (ىلؤالا فجفاش ثلاو رفزلاةالخ هلوق) تش هزم نوكي
 انلو لاوهالاريغىف ةلو.قمريغ نوتدا مشن ا هلصأ ىلع ىرح ىف اش لاو ءردلل الا تح ا ءانضإ اةداويشهمف 9
 تانيرد فه نالثلجلا تما وكرالف ىلا نم ةعئاماهناوة دنا لاصخلا نع ةرادع ناصحالان ا
 ةلءللافن رعترردلا ىف هلعجام نكل رن لوب الا قوعو لولا لذي وكنا
 (عوزف) هيلا ىضفيامبدسلاو كما أ ه.جوتامةلعلا نأب امهنند قرقو بنسال اهب رعت جلد زلا هلد>

 دعي تلاقولاكةريداق ةحرارقالا نالاهنودةرارق ا نصمم وهف ت تركن أواب ٌءطو لاقو !هقلط متابسالخ
 دجوباع ىنغتساهبؤ» ريغدلدك و نصحملامجريف ةابسم تن كو را ىأ لاقو ةمئارصن تنكح قالطلا
 نصح ارب غدلصو نصا مجري رد ام رماني ظنا :لادحأ ناكاذا هلوق : نمنملا عمن ضءاىف

 تراثاهسوئاصخانال لوددلان هز نأ حالا ةفصد انهو فدصملال وق نم قشامةيفاشالو رد

 تيلإلام هن .اعرارقالا ةيارس مدعلون" الان وذ هرارةالّرقملا ىلع مجرلادح ماقيادهلفّرقمازارقال مخ مان

 ْ هنا لان 2

 د 1 ا ا دلال سل 1117 0 كل 1011 2 د01 قط ل ل ارا اح كاكا 11 لل ا ل
 ا ا ل 0 د ا ا

0 0 
 0 0 د ةيييا) م

 ا و6 دو 0 زم د

 1 يفسد متاع 2 ارا رس

 لاومالا ةنايصلهنال ةقرسسلاٌر-رب هأتو هقدصل اسهال فذاقلا نود باشلا ف ة ةمرمل انقيتل فذقلا

 نم ة موع نمادح اك هلم د وأ تال ناك ارتد ([ز8 برة نم فلوق رد سو غنلل ةعاتلا

 1  مامالاد_:ءرمخ سلف فم ق.م نافديزلا فذقو ٌدت_ثاو ىلغاذا بنعل اعام نم قلارقو

 طاحخولو ىوتفلا هءاءو ربونتلا قو رهظالاوهو ناهربلا ىفو ةيناخريمكحا |صفحوبأذحخ :ًاامفوقي و
 لعرظان .كلاسلغت الوأ ركستس هنا ىواسملا فرهااظلاو ةمئاخ ركساذا الاد الا. اهءاسملا ناكن افءاملاب

 راد ف دوك ن أياكس اهقم ةءقح نول هم رحانيسعل انال ىوج دخامتمر 37 أ لاقول ةدنملا قو جملا

 : لكى هتمرم ىنإل|فالخ دال ةدر 2 اءالهاح را بشق لس ًافانرادلةداذا فرحتاهن م ىدتس : نكل

 دوور ذا ترتش نم مزاد الذ ادرس الاد 01 رينو اح أ ركسلاةمحردلا ف دروأو دلم
 اذالم فالخم رحلا ملء دق 0 رجا ىلاأّقلاو لال_-رذلا بماذا ام ىنثتس اذكو ركسلا
 هجارخا د. هدّدح ىنع دب ريهظلا نع ىددجريلا ن ءىوج هفذسادق هنالّذع هناف مرا لصأ يف ىثدرش

 ظاودحاس ما قريد ةعانا 2 ىبونلل مرا نم
 داع.تسالوأ قافتاهمالك ىف لالحلاردسسقتل انار هاا

ٍ 

 (نيفلكملا هلوق قرفام_ مدد رهظ الذامرغان ءزارت> اال الو دا.عل هذه قوهو ةرانحا هذه لعذ

 دود ملا نال دو هعمةراشاب راثأوأ هسلعدوومثلا دبش هاوس. س .رخالاّدصال ةمنافتا ىنذ نيقطانلا
 1 ةحتارااراهفرعي هنالكلذ لق. الرجا 0 أاللاقو أ انملاهتن:ظلاقواو ىع عالاتععو تابشلاب ٠ تال

 قرا .كر اهي ودعلا اوناما لا »ل كامل !| نال هزم ل_.قاذسن اهتنن ظ لاقناو عالشباريخ 1

 ير رافكللا نمدحأ لم اقل خلاوركسلاٌدح نال (حاىذلانالهإوق) رحب ةحتاراوقوذلا
 درع لذلو ألا ةَدَح م ارحل ع نهى اركس ىتفملا ةينهىفنك-اًدحال سأو هريغ ن هركسوا ار ب رشف

 ئارتخإلل الحنا نأ باحأ هيادملاىراق ىواتتف ىف هناالا مالسألا دق هذ ىف فنصلإر ذ ءلاوه

6 
1 17 9 



 3-8 (نيك .ءالنم لع

 لَتةهنال (صاصقلاب<ساقلاىفوهلوق) ىوج ل عافلا فذحتزوجلا قادكلا بهذم ىلع
 ارهاظا يهم ناكل تقلا تقوءاضقلا نال (ممان اسسالاى و هلوق) ىنيعق> رع 5 ا ابي

 أطخما ىنهتلقاع ىلعةيدلاو دعلا قص اصقلا لتاقلا ىلعناكه لءقهلتقول هنال هرعأب دمق ةبهش ثرواف

 || لبق ناك ن اءاصق ان ناكولامأ هنمديالامءاغمتسادعب نوك«ن اوهو لماك- اوه رمالاب دارملا نارهالنو
 || هلةةيرومأملا نالهجريرومأل د.قوأ طل |ىف ةددلاو دعلا ف صاصقلا بج و هنم أطخدوهلا لددعت
 أ ةيدلا ف ىل زلا نعر تالوأ ادسعدوه تلارهظ أطل ىف ةءدلاو دل ىف صاصقلا ب>و لتةولاصاضق
 ا قع ىضاقلاءاضق ةرو صورو هد>حوءاضقلا نا دب ارهاظ ايد لاك لتقل[ كح ءاضقلانال هلوقو

 || طاقساىف ةبمش لعصدسافلا حاكتلاك ةبنش نك هيروصخ مدالاعبم ناك ةقمقخ ناكول هنال ةبمشلا ثارب ل
 أولا صاصق هلّتقبرومأملا نال هلوقو ةرانعايح لقب دو هل اءاحاذ | ىلولا ىلع صاصتلا تحالا ذو دحلا
 | لتاققلا ىلع صاصقلابوجوردلا قللعاذ-4وىلولاريغ ل تاقلا ناكو نعي صاصققلا بجو لتق
 ا || لامهنال(نينس الث قفهلوق) ىوجدملا لقعتال لق اوعلاودعهنال (هلام قهلوق) ىلوال ءاغتسالا نا

 ١ اذكلءافللءانملاب (ملا مر ناو هلوق) ىوجال+ؤوم بح لتقلا سفنب ب<امو لّدقلا سب بحوأل

 | سعئلريغصلا ماجا قداكحءالعلا ضعب لوقوه (اسقسف ادع جرغلا ىلارظنلا ناك ناوهلوق) |
 |١ ناتخا نافاعمث زو ةجا حن اد_:ءريغلاةروءىلارظنلا لوقن اكل وهلقن دع ةءانعلا ف لاقو ةمالا
 اءاشرلاكاو رسملاممهمال كلذىلا ةجاحدوهشلابوةراكملا ة-فرعم نرظنيءاسنلاو رظنتةلداقن اؤرطتس
 ا دمت ناىضتقح اتلامالكرهاظ لاق ناب ىسرتنا اودهش نا مهعسال ةلكأا ىف لءلاو رثملا

 || 5 لاقولف كاذكح ساوةداهشلا ل و.ق نم عنعال ه.لوقلا ىلعاةسف ناك ناو جرفلا ىلارظنلا
 | ادعربغلاةروع كارلا نال قةلانموسفنأ ىلع مهرارقال لةئالمهضءبللاقو ىننعلاو ىيلب اا

 أر طنلادمتز اوج مدعب لئاقلا نال اءاوص ناكل د صقريغ نماقافتا عقواذاممتداهش لبق اسغاو سف
 1 | ةب رح اكءرملاعنص نم سلا هذ عيدنا لاصخم اوه (ناصحالاهلوق) ةداهشلا] وق مدع لوقن

 | ةحوكنملالوحخدلاو معلا حاكنلاكهيلا ب ود_:ء اهضعبو مالسالاك هيلع ضرف اهضعبو لقعلاو
 1 1ْ ركنا لاق ثء-رهنلا فام هفلاذضو رمل او ىنيعلاو ازا فاذك (ملا لو دلاركنا هانعمهلوق) ةبانع

 هلوق) ىسرتنا ةيرحلاوأ همف لو دملاوأ ساكن لاركنأ ناكممف ةمّدقتملا طارش عاستجا ىأ ناصحالا
 | اهعضايوأ اوعماحوةأر عاج وزتلوقب ن الوسدل اب: داهشلا ةفف.كحو (نانأرعاو لجر هسلع دون
 أ اذال وحد اانلق رانزلاوةواخلاو فاقزلاوءطولا نمب كرمنم هنالدجلا والخ اههدتغا ملخد لاف ا ذك

 | لسقت هنا همالكمهفأو ةرايزلل هنافاوماع خد فالخت عامهلل لممتس ءايلا فرسحتأ رملا ىلاف.ضأ ظ
 | ظفاب ناص>الاتشال ةملالينرشلا قو ىو ج عماستلا,ةداهشلا|اذكحو ةداهشلا ىلع ةداهشلاهبف أ

 | اهحورت طا قودحال نا دهاش ه.هرارقا ىلع دهشول هنا ىناثلا نعو نابثالا ظفلنالو نابرقلا
 أرابخالاو ءانعلا قالتخالاعطق محترغ اكتلا اذهنالانصعم نوكمآل ىناثلا لاقاه لهن دو ىل والد
 تدلووأ هلوقإ) ىراصحارقنعءىوج ناصحالاب ركنملا ىلعوأ (ناصحالا ىلعىأ هلوق) رهتديفأ

 || هلوق تاق نافرهنطثارشلا قاس فرتعاو اهب لوخدل اركنأ دقو هنم هبوكروصت: دم ف ىف زلال شق ىأ(حنا
 لئمفاوالب ريعضلا همفزوتلقدقو واؤلا نم تدنملا ىضاملا ىندالو ة.لاحةلج هنال مقتسال تداووأ
 ىلع فطعهنال دلو: ناصح الار كت أ هريدقت نوكم وأ ردقمن ىف دق ماو همالغ حجرخدةديزءاح

 ُ هرب
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 (نمعملا خف نمىفاثلاءزحلا) 58

 (هدحو عجاراادح محرلادعب ةعبرالا نمدحأ عجرولو هلوق) عجاىفامتدانززاوج مدع دف, ودو هاأ
 عجر مثم-متداهشر دلفدا#لاهدح ناكول دنا ىلاراسما ورعلا لاقافذق عوج رلاب هتداهش تالقنالا

 دحالف اد .عمر,تمدحاو دجوول هنالعوجرل ايد. فو دقملا بلطب ىنءن ىلوالاب عجا راد هناف ممم دحاو 4
 دحل او تام متاح نيةذاقاو راصف تقول كلذ و فذق ىه ل. داهم نكت ملاهنا اروهظأ متم هحاو ىلع ||
 | عدو نم سلط: فذاةلا دع فذقلا تقواتمم ناك اذا فو -ةملان ال صاخملاو لاء ىصسام ىل عثر وال ||

 دنعاقذق تراصامتاةداوشلاو دحلا ثروبال ث يح تاموايح فوذهملاناك اذاام فالذي هسن ىف حدقلا ||
 لاقوهلود) ىنيعاندنعم_ملعلتقالو نوذهذيفم_متداهشب سفنلافاتنالديدلا عبر نعذت مهتم وللا ل ل حلو مرتو ارق ىيسإك ةناروا فار ابال ةلاصالا ةه حب ه-تماقا بلط ه.سن ىفحد لا عقو نم لكسلف تيمةلاحلا هذه وهو هعوجر ْ

 ىنيع:داهش عقو هالك نال (عجارلاد<الرفزلاقو هلوق) ىننعاسس موكا (لتقلا بح ىيفاشثلا |[
 امج نودحية موءاضقلا لق عجر دناكراصف ءاضققلاب قدك «دودحت اب اي ىف» اضمالا نا امذوو 0 نال ردا وشل لمع ءاضغلا نال (طقف عجارلا دحر ةزود#لاقو هلوذ) |

 درفأو رردةعب رالاوهو قحا لك مهتداهشب قديم ىتاذا (هيلعئال سل ادحأ عجرولو هلوق) ىنبعأ
 ءاضقلادعبهلوق) انش: رئاغلا طعتهنالىلو أ ناكو مهو لاقل رب خلا ىعاروإو عج ال راعر ريعذلا ||

 رامتعالان الةيدلا سجن نانعذ» ةئالثلا لصأ ىلعو افاصن اًيدلا عدرامرغو ر فز فال هنفوامهقح قمجراابءاضقلاخاسفنال (ادحة قابلا ةعبرالا ن مرن ؟عحر نافهلوق) مجرلاءافمتساىأ (ءاضمالاو
 ىناسثلا عورب سل نم ىنع لوال امزلاغاو قوام انعرهتاساج اةيدملا اونهك ةسؤملا عجرولوةيدلا | عير هيلع ناكثلاتلا عمجرولو ىندع قب نم*اةيريتعب اناوقك مهنعةياور ىفالاعجر نم عوجرامهدنعأ|
 ءاشب وهو عنا وجولا عزتمااسمئاو هيداهشب هفالتاو هف د ةوهو ناضل او دعلل بجوملا هنمدا>و هنال ْ

 هاوطو هعودحرب ىأ )ب رملارع<وهلوق) ر<بو>ولارهظ ىنا ا عودرب عناملا لازاذاف قى ايمو نمأأ

 هيكحزتلا نءعجراذا اذه هلوةوهو هياءلديام حراشلا مالك ىف ىقأ.سو رهن ن هذ ةلالديءافتكا |
 نامكالامهدنعو هلوق) ىابزةلادعلاىفاننال قرااذانوقداص ا تفل نعةملال,نرشاقافنا انسع اورهظاذاه.اهناءفالف لودعمه ىلعسهتقاولامأ ل ودع نوا-هرارسا مه كزملالوق,نا ةيكرتلاوأ|

 مهو ىلا فالتالا ب سنال ب دتلا اذكور هاظف ةرشثاءم اامااه-مممدحاو د حونلو بدستااوأ ةرمشامملا 0 كلذو ناو دعن امض ناكلاونهظول ىمنالو ناصحالادو وشكر اصف اريبخدوهشلا ىلع ىنئاهنال (هلع
 لاملاتببفنوكيق نادحالادوهدك نامذلا بجوال كلذوا اريج دوهشلا ىل_عاونئا اعاو وتشمل ل 20 كالا 3

 * ىاغير نود ةبكرنلا فةروكذلا طرتشت اذو ةمالعن اصح الا نالن اصح الا دورمش فالذع ةنيملاب ءاضقلا حك اقلام همازلالةلبعلا ل عك تراصف ةيكرتلابالا ةحنوكالو لمه اله داهشلان ا ةفنح ىلال وأأ ن 1 ا 7 814 :

 م-ماعن اعمال نايم الادوة نال ىزملا عوجردبق (ما كرما عج راذااذ_ههلوق) غاز هس 0 1 تامر ةداومثلا ظفلاوبف طرتشم ال هنالاو ري اوأةداهشلا طظفاب نوككن اني ةيكرتلا ف قرفالو ناصح الادو مث أ 0 مل
 ثرونالفتامد: وايحاوف دق منال ىذقلل نوددالو ةداومث عقب . مهمزلك نالدوهمثلا ىلع ناهْضالو هي م 9 يلب زل لاقالوأ ىف اوهو ةلءلل لممم طرمشوه له .ناصحالا نا ىلع ىتيموهورفزل انالخاوعجرول ا 5 ص , ل

 لعافال تيم لد فلاف اذه ىلعو هجرب ىضاقتلاهرمأ نمدجريرومأملا ل ةةولاكىأ (هجيرب رمأ نم لتقولاك || داوق) ىليزرىذاقلا حصراصف نيسملاةماعل ل ماهفأ أ نال (نعضرل لوق) روختاطعأ | / مج ير لاقوا (ةيكرتلا ىعتداولامأو هلوق ) اه ,تيلهأ مدعروهظاة داهش عقر مهمالكن ال هلوقو جا 0
 نيبرمصبلان ال اوم لعاسفلاوالوعفم نمل ءجنمىلوأ اذ-هو فود «لوعفملاو ةياورلاوهاك |[

 جيرخل ازاوح باوصلا ل-ةنلورىلوأ انلقدغاو قاسكلاالا نوف وكل ااذكو ل ءافلافذح نوزوعال



 ماي (نكرسال:م 0

 ةدايز هلا قرط نشل الاهعتلو ادّراذامالكل ا نالو عورفلاو لوصالا داس قنيعضومىفاسف
 ل : 4 .

 0 امال ل دلا ىلا دو دا ىف ةجاحالو ةجاسلل بصنت ل اديالاو لدد ةداهشلا ىلءهداهشلان الو ناسقنو

 "فار رب اجري... | لوصالاةداهثاوكححاف ىزلاىلاهلع دوهشملا ارسنال عورقلا ىلع دحالواردلالعتنم
 3 0 1 58 3 انرك ذا اضيأ لوصالا حالو: دوتج وم ةيلهالاو لءاكتممهودع نالوافذاق نوكآل فذقلل ى احن او

 كر لا : 1 ٍ ةيله اهلدهاشو ل دعلاوهو لئلا ةفصب٠ادالاو لمعلا ةءلهادل دهاش ةمالثدوهشلا (ةق»)ىايز 3
 كا 0 ان 5 : ةيلها هل نسلو لمحتلاةيلها هل دهادو قسافلاوهو روصقلاو ناصةئلاةفدد نكمل ءادالاولمتلا

 تهيب مل 7 5 5 ا 0 ها ١ ١
 تع 0 0 ا موضع ناكو أ( خلا نابع اوناكولو هلوق) ةيانعاموب حاكنلادقعني اذغو فذقلا ىف دودو ىبجالاك ءادآلا

 لجو وز 0 بدوني الهأ اول منال والان ارافكو |نيناكتواانا.سصوأ اد..عاوناكول دحال هنالدو دحلاو ىعالايدمق كلذك

 : فيول 0 0 دنعلاو ىصال ةيسللاب ىو اهيفرظتو رينءادالاو لمحتلل لهأف دود او ىعالا امأ ءادالل الو لمحتال
8 24 500 00 2 0 : : 0-6 3 
 درو د و 0 ىعالا ن انمرهنلاىندرك ذام لاق. نا قب تاداهشا ا ىف فنصملا مالك يف قأيسإكل مقا لهاا مناف

 دوه 9 كوه 1/ 3 0 لاككشالا لوزن وءادالا ةيلها امل سدل هنا نمةيانعلا نع هلق اسع لك ءادالاو لمعتال لهأ دودحماو

 د 1 / ى/ ا ولهناىفانالف ا نمءادالا ومش ىضاقللز ودعال ىأ اراوجامدعل ةسنأ ا هنا ىلع هباذعلا نع قام لم
 باطاذا ىنعب ةفذق مهئال (دوهشل ادح هلوق) رهملا ىف هرك ذام لو هو مث ناو عصاح-متداهشن ىضق

 ندوداو نايمعلاةداهش نال فزلاتو.'مدعل ( هءاعدو ملال هلوق ) رهن هقح هنالك لذ هءلعدو عشملا

 3ك اه تابشلابطةسوهودحلا اهب تدي فيكف ةبءشلاب تش هنا عمل املاارم تشرال فذق ىف

 ا ا 0 فلان عةملالمت :رئارفاكو|ىع أ دحو ولاذك (اادرعمهدحادحوف هلود) ىننعرامل امدعل فذق

 0 0 1 هج دهاشلا ناقددعلا ناصةندنع ةمسحال دا اب ز ةثالثدووشلاذ ا ةفذق مهنالدوهشلا ىأ (اودح هلوق)

 ىلع -0 مف 0 ناس ةلاضنا امد اءادا ةءس- الور هاظوهو رثسلا ة.سح هنم دوو: ههورمأم ىلع نبت دسح ندر ري

 ا 2 0 1 00 أد وتملاذاو ةداح نينا *مهودلج اقءادهّش ةعد را ا لمتانصخملا نومرب نذلاو ىلاعت هلوقل ةهددع
 تيىه م تنمو رب فعنرر | هنرضشرأوهلوق) ةيانعةسحلارابتءاب نوكماا فذقلا نعةداهشلا جو رخنال ف ذقلاتنثةرسحلا - ل 0 8 نا -. ا 5 ا 3 5 0 2 0

 تنير ايي, 64, .(| تي لع بالاقودح ا هنعضنالف بورعصما ةرش ةفر نمواداللا قرخ ماما هتالرد تامزأو (رده
 1 6-1 ير 3 5-5 ا ةثالثلا تلاقهرو مجرلا فاك لاا تاب فبعف مامالا أ طخرهظ دقو هب نصحدق سفنلا فلثناللاملا

 د تاير ل 5 ْ سوماسقلا نع ىحلا دمع ميشلا لقنوءا رلانيكستوءاخملا خفي مانهاتن تلت يع

 0 ” || شرأو ىرتنار ومالا ف فمستلاو لمعلا لجرلا نسال ناو قفرلا دض كي رتلابو مضلاب قرا هصنام
 0 ,. تيرس © || [ءاساد.عؤولجلا موقين !شرالاةفرعمو لاق حاتفملانعىوجة ب ودالا نو بدطلاةرحأو هب رمضلا

 فمه. تر. 1 2 1 000 0 . 3 2
 0 ١ 7 00 ىأ هلو) ىس,تن ا هلئمةيدلا نمذ خوف ةعقل هر صقن مرتي 0 ادههب 200 اذه نع

 00 : : 0 3 1 ا ىلع هد وة) لعافالردصملا ةقاضا لبق نمريهذلل برضا |ةفاض|ناىلاريش: (ىذاقلا ب رض

 ا 7 0 0 هي ا ىلع هند نا طمخلا ف لاقو مهام ف ههرغ بحد نيس هاعناللاملا تدب ىىخاقلا طخ نال (لاملا

 0 , ( حاالاقو ةف ضن ىأ دنعا هو هلوق) حاتفملا نع ىوج لالا تدب فكل ذب ىذاسقلا عجربو ىذاقلا
 كي هذ | متانصمم ناكن ان مهتداهشن مجرول هنالرهاظوهو .ىوج رده هبرض ش راو هلوق دعب فاللا اذهل

 0 عحرولاذكو هلوق) ىابز عاج الاب لاملا تدب ىف مو>رملا بدق ىع اوأ ف دق قادودحم دوهمثلادح ا رهظ
 ا

 0 ا.1انالخمد:ءدوهشلا لعن اهكال اذكو (حاهدنعدوهشلا ىلع نامدالف طاسلاهتحودقودوومثلا

 أ ..تداهش نال نونعض اوعجر اذامجرل اهنا ن هى ا سام انسال اذهو ىنيعداجمأن م تامامدعناوعجرول
 ١ محرلا تبجو أم هتداه ف يق أيسامامأو م-متداوش ىلعال برمضلا ىل عبرت توملاو برضلا تجوأاه

 ىضاسقلا برضولو ىأ (هسفنب تبرمذوأو هلود) ىحا دبع يش مدةعودرب نو جدمف توملاىلا ىضفملا |
 رعىوج عمجاو نيعلا ىفاوتداب ز لوقتملاناالا دك لل عجاوريهذلاو:دئازءايلاو ىقزلان هيلع دوهشملا
 راوح نادرفتب نمعلاو سفخلا |نملمهسلا ةرتازء اماعهر اهجيقعتو ىاجلا ىلع ماصعلا ىثاوح'

 7-0 نكت 22 و هج هج هج وساع



 (نيعملا تف نمىفاعلا*زلا) مب
 اا ب بفك ه4 042ه246460تتا471ُ2ُا79191الا شت هش ير ب

 امه موةيدحاو لءوهام لكو امهب موةيد >او لعف نزلا نال اتحاد هردوهشا قآل (ةفينح أ

 ىرافامكا ارتشا بجو عوطل ا نال نّداضتم نش وكر اوننلا الك ندا ةمنيغصو: ف صتنال
 رخاالا فالخ ا وزتمدح او لكن اك-ذ :رذعنتم نيد| ْضَملا نيغنص ولا حاّتجاو هب لج رلادارفنا بح وهركلاو

 لواىفنوكت ناله هنا همفو ةبا:عةداهشلا باصن امهتمد او لك ىلع لو هيدو هدا فاداو ا
 زدنا ىلءمهقافتال (هدحو لجرااد-امه دعو هلوق) ىدنفأ ىناو ةعئاام ءونآ قو ةه املج 0 00 5 00 1
 دل ضع ىفاذك (دحاو تدب ريغ ىف هلوق ) رين ههارك ا ىهدرانحةدانزبادرفتنينثانارمالا ةناعو || 0 ماع نإ: 0 0

 د>الىأ ةلوق) ىوجريبكلا تيبأا تيبلانداربن األاأ طخخوهودحاو تبب قاهضعب ىفو بار صلاو هو 0 ا
 ةلٌءسع قادت ةعب رأ ىنزز لك ىلعوأو فنضملا لوق نا اذهرهاان (خلا ناكملا فالتخا ىن لكلا ىلع | مكي هدو ا

 دد-ءمدقو نامزلاوا ة.ءاوطلا ف فالتح الاناك اذااعهفدح هناهاضتقؤ طقف ناكلاف فالتءنالا | 50-5 كقانبر رك '
 د>أ ى ذك, نقدتال ناكملا ف فالتخالا بناح فد رامغاداهشلان ال كاذكوهو ىفز لكىلء ةعرأ|| ى م 0 يسر سم
 ىقاذ كو رهاط#نامزلا قامأ ةيعاوطلاوا نامزلا ف فالتخالا ناك اذا نةتلا دجوب مو نين رفلا ١ ن ا "ب

 ادحاواتقواو ركذي ثيحن ادب ةهركماب ىف ز هنا ةعب راو ةعئاطاميىفزهناّةعب رأدهش ناي ةيءاوطلا] 0 و كتر
 اتقواو كذب نا طرش نكسلو (لا ل جر ىلع ةعبر أدهش ناملوق) نيتي رفلادحأب ذك نقيتلامدعلا| وأ د0 0
 ةداهش عقو مهم للك نال ىنعي ىنيءانركذاملاضدأ دوهشلادحتالو يقي رفلادحأ بذكب نةيتالادحاو| 0 3 ا
 رردالفاريمك ناك اذاامأو اريغصتدملا ناك اذا اذه (دحاو تدب قهلوت) مهتعدلا طقسأف ةروص ا 0 رس انكر 0
 نك ق.فوتلا نا ناسقسالاهجو ةققح ناكملا فالتخال (ةداهشلا هذه ل ةنالنا ساسقلاو هلوق) || | * كطفل ةفير 0 :

 قاوفاتءاولا كو تارطضالابهلا نالقتلي ىرخا دواز قهؤاسمتن او هيو أت ىف لعفل اءادتبا نوك نان | 7قكرر 0 0
 عورشمريغدودحت |ققيفوتلا لمق ناف ىنمعادوملا فزلا دعنا نك< ثم نعت راقتممون نمنيدعأس ا نإ 3 م 4
 نع تانسملل ةنا.صدودحلا ىف قيفودلا عستااانلق هئردأ راتحالابانرمأ دقود ا ةماقال ل احا هنال : 0 0 تبرر مل
 دحاو لك ةداهش لمحتو ل_.ة: ةنالفب فز هنأ دحاو لك د هشذ ىفزلابل جر ىلع ةعرأ دهشول هنانلطعتلا || 11 هر 1 ا
 ريش امزاهربلا نعة.لالينرثلا فو ىوج هتداهث قهن حمص: لن او هم اص هيدهش ىذأا ىنزلا ىلع مم | هداهي ا 1 2
 فالة+الادفب اعاوحرص ملامد-او نمز ف ةإ 11-5 ق لملاك ةعرالاابؤر ط راشد ال دياديقب اذ هوهملا | ا 0 ب

0 
 د.ةعناناكع ثدح نيدبر اقدم مون نم نيتعاسس ىف فالتخالاك شف: لاذاالا لوقت ال دن ف نمزن| ىف ١

 : : ا 2 ا ا :
 ىندع بو.عوهو ىنزلاب لجر ىبءاو د هولا ذكو ردءانرقؤاءاقثروا (رك ىهو هلوقل قبس املا نزلا همم كار 7 2 ودوم

 : 3 ا - . 2 0 "ع نان م كاملا ناكر عربنلا نامل لوا ةناكل نممةدحاولارخ لعشنل ل قف لاقول ( ك:ىهنلقف هلوق) | عر 0ك كلاورر تب تكف درب
5 2 

 تذرىمةداوشلاو ليمتلاو رمالاب مهماقم نو اقمهذا ةثداحلا كيت نيعف عير لا ةداو رو نع ْ 6 م 0 3 دو تدردقابنال (اضءأ لوصالادهث ناو هلود) رحاتعجةرصفك سات عج (ةقسف هلوذ) ىكتةدحاولا | كل ا يع

 نال عورفااةداهشتدرامدعي لوصالاةداهش ل املا فل .ةتا+اوالصأ ة:داحلا كلت نيع ف لقت ملهم | 5 ا - كاز
 || هداهش ت ةرواو دحما نود ةههشلا عم تدش, لا لاودرلا ةبمشا يف لصحاسمناو ةقيقح درت لوضالاةداهش أي ٍتعفلا 0

 : تدرناو ةناهالا عمةمهتلممتداهش تدراذا اذهادباهدعب عورفلاالو لوصالاة:داهش لقت لوصالا و 4 تازاو 2 ا ف . - 0 0-2 00 0 هس هدم 00 8

 ىلي زعناملالاو زل مالسالاو قدعلا دعب ةثداسمل اكلة ىنمهتداهش لبق ةرافكل او د.رعلاك ةيلهالا مدعل ل
 دحلا بالف نيقرب مهبذكر هظفةراكملا عم ققحتنال ىزاانالق ىلوالاةروصلا امأ (د-ادحمل هلوق) 2 0 0: 5 3 3 2 نا

 ةج َنِؤوقو راجت ءاسنا |لوقبامهتعد#لا طةساماو لماكة مم-هددعنال دوهشلا ىلعالو ا« ْ
 ناك ناوءادالاو لمثل لها نمقءافلانالفذةسفدوهثلا ناكاذاامأو هءاح |ىفالدحلا طاقسا ىف

 هجو نممهتداهشر ىفزلا تنثر طغت هيداهشن ىذاسقلا ىذقول اززو ندكلاةمهن اروصق حوف هنادأ ىف ٠ْ
 رابتعابواههنعد-لا طقسءادالا قروصة لارا ءامضر وصقلارا.تعابه حو نمسثالو ةءلهالار أ معان

 بذك-لالاقحا نال ةبسثلاةدابز نم ه.فاسإف عورفلا دهشا ذاماواه ادوهُشلا نع طقسءادالا ةيلعا ١

- 



 منو (نئنكحس اليم ىلع)

 | ىلاعت لاقو ةمايقلا موههت اروعهللارتسة روع مسا همحخا ىلءرتس نم مالسأ هلع لاق هءلا بدن عراشلا
 - ا رتسا] نو كين ااماولخالءادالارعخأتو ميلا باذعمهاونمآن يذلا ىف ةش> افلا عسشت نا نوم نذلاناأإ

 (ددساو 0 مداق 00 رتسألال ناك ن او مهملة دامشالو نوم .ت.ف مرتك ح ةنيغضا كلذ دعب ءادالا ىلع مادقالافرتسال ناك ن افالوا

 لل / ِ 0 0 ةداهشلاوخأولا ذو قسفاهري أنو تامجاولا نمةداهشلاءادا نال ريجأ لان نيقسافنيثآ او راص
 32 28 , - 0 ةنع | لاقي نسب واطم نيرحا ىأن يّيسح هلوقو ىليز هتداهش ىل.ق:ال رد عالب ىعدملابلط دع دامعلا قوقح ىف

 0 2 0 ةرافكللا نع ىئْرَع بسلا عجلاو رحالا ىدو ءاماك ةيسلا مءالاو هللادنءارسأ اذكببست>ا

 (ةقرملإ 0 در وأ كلذكس لورارقالاةغصمداقتملالع» (مداقتملا رارقالاناوهلوذ) رردةوادعلاودقحلا ةنرغضل او

 مداقتلاب. لضك لوز ي (اندنعلطسال هلوق) ىوج لطسسال ةمداقتملادو حتا رارقالاناوةرا.علا باوصودودعلل ةفصوه لد

 0 وهاك 5 عددا هتردنوةداهشلابىفزلاتوثةلةلرارقالا نعىفزلاىةداهثلارخأ معا دحاو دهش هلوق) ةمّتلا مدعل

 11 ا 0 اكأ || ل__ااكنيينازلا ىلا لو دعلاحرةعب رأ ةب و رذاةداهشلانمامالا دنعىفزلا توث فلسلا نعلن ىتح
 ةصوو ع ١ ؟هيلاور م. قهلوقو ناىلا ةراثاحراشلاهمحنا (دح سس ىأهلوق) حاتفملا نع ىوجهدوحو ردنبام# ةددل اى

 مهمافربتلا قدرك ذ ىذلا لهاستلا ىنعموهاذهو فو ذم فوصوم ةفص مداقتم
 : 9-5 5 "اة ردع 1 و نودومس اما

 نع هر 1 8 . 1 : 3 0

 0 0 ا دحلا ىلا مداقتلادانساناةملالمنرمشلا فرك د اذهلو ىهتنا فلا ىفاذك ةقيقحلا ىفهلةغص مداقتلاودحلا
 يت اور 00 اىأر ىلإ ب>واالف ىوعدلا مادعت ىلعمهريخأت لمحيف طر هيف ىوعدلا نال (فذقلادحىوسهلوق) زاحم

 1 0 ”الاوهو هردو انوع |١ ةرهاظةلالد ف ذااد- ىوسهلوق ىف نا ءاومداقتلاب طةس الوهودعلا قده ءقنالو دردمهةمسقت

 || ىأهلوق ىنبعلا ل دياولذ هصوصخال ىنزئادح نم مءالاوهامدحي اود هش هلوق ىف دحناب دارملا نأ ىلع 0 موه - 1

 | نو ددمف دوهشلااماو( صخشل | دحمل هلوق) ىلوا ناك مداةتمدحد وهلا دهش ىأ هلوقب ةعل نا

 اره ٍإ نكل ل.ةيرخ الا لوقلا كح هنوكل مزلعدحلا ةماقا عجرت دمة يوهور وذل ىفاذكأل لمقو ضعبلا دنع

 7 مدام, أ :دابثلل ةملهالاو لماكت همهددعنال ها دحلا,ملع بحال هنارهاطلا ىنركلا لاقو ةيلاليتر مثلا ف |||
 0 3 أ ءرضيال مداقتلان ال (ةقرسلا ن عض نكاو هلوق) ةبانعانذق مهمالك نو كحي نا عنكلذوةدوجوم
 0 (طت اور | لوعفملا مسا ىنعع فنصملا مالك ردصملا ناىلا قورسسملا ىأ هلوقب حرا لاراشاو.ر ردد.علاق-هنال

 ىو ةنالغي هى [ااذكو رهشةريسم متل و ىذاسقلا نس نكمملاذارهش مداقتتلا ريد: نممانلق ىذلا ىأ.(خلا اذهوهلوق)

 01 لبر | (مهتداههش لمقتف ناكاذاامأ هلوق) لكلا نع ةيلالمن مد قد رط فوخخوا ضرمر ذعل م:اتلا ناكول

 تالف لإ نر ةلاد ْ نع ةيئافىاهلوق) مصالاوه(ةارلا لاو زيهلوق) ةيانع ةموتلا قة الف مامالا نءمهدع عناملا نال

 ىلا( قإ فال | (لج راد هلوق) هماعل دبام هنصملا مالك قف أ سو ةءلاليترمثاهنوةرعن مهو ىأ (ءاضقلا سلكت
 هك الدار ا | ىنز هنارقأ اذا اذكو هلوق) عاجالابدحما هيلع ماسقي ىنعي رنة ئاغب فزل ابرقأولا ذك و ةعب رالا عااب
 || هلوق) ىنيعنيبئاغب ىفزلا ارقأ ن مح ةيدماغلاوا ازءاممجر مالسلا هيلعدنال( رقما دح ةشاغ ىهو ةنالقب

 د © ىا/ايي_ ااه غر. ر || دجال ناش تلق ناف ىرتتاناهربلا اك هنمفورسلا*ىبيناىلاقراسلا نيالا سا 0 يب 2 نم.( عدلا ودبل عاده لالخ قف ةلثك سلو دويالا نودي ل
 نأ معو قر 274 ةالس ١ لاة>ال ةيش حاكنلا ىو عد تلق ةرعش نوكمق حامل عالي نالات-السثاغلاريضرع ىئحاضحأ ىفزلا ىف
 تل 1 افدلجم | ىهو قزلابرقأولا ع لكتش هنا ه.ةودرمغو ىءعرتتعتالف ةمثلا ةبسش ىوعدلال اة حلو ريتعي ف قددلا

 رن ةغ م "1 هنانوإ ل | فالخب رهاظااوه لب هتماوا هتجوز نوكتن ازاوجم(لجرلا دال هلوق) ىبسايرةملادحيال ثدحءايرشا
 قاديتو هتعواط ا رنإ | تبان هنالهيزابتعاالاهفرع الو ثاريملابه.تمأ نو كح نا لاة>او ىه نمل نال هنالرارقالا

 || هلوق) ةيناختا نعرتاورتمدجاو دال ةنالف ىهاهذرعمال م.فوقدعدوهشلا ل اةولؤاضنإ اةؤورعلاف
 اره عتامريغابايثواحلاز هوايته واهرصآوإةوطقق فالتخالانالمدبق (!هعوطف مهفالتخاك
 ا دنع هلوق) ىوج امهلع د الاك لاق. نار هاظلا لءلؤةر وك ذملا:داه ملا ىأ (اممدحالا< ىاهلو) 0

 تم "جس مسج م سس



 5 نم ىفامل اعز 4 .: 0م

 أردو قزلاىتعمف رولا 5 أ هءاعدحالوالماكر هاو ةمدملا لن تزال كسلا ناك نااهل“م

 رهملا نوع الو ةيدلان مد ك_ىقس الناك ناو 0 ةءالاخخوةارئشم لبق 5 جالب الا

 1 مالسالار ادق مار + |ءامولا نأ نمورك ذام هىذارأ او يأن رانك ذاماضأ ارهاا نود دغدتعو ام-هدنء

 لدن ءز 42١ نام و هنمءرس نامكر هاو وضعلا لكن اسم ةيدلاناأح ةودحلا ىقتنا اذا ارهملابجو

 ” 1| شرالخد ءرملا لبق هفكح عاق م ناسناعيبصاعطق اذا ايدحاو وضع ق ناك اذا لكلا نامذ ىف

 . !أطيغاقو مارحلا:طولاوهو ىنزلاةروصدوجولءطولا اذ_مهناصحا طةسو ف كلاش راف ع-دصالا

 أ هلام ديدلا بتدهلا هش قودمعلاهشهنالدحو هلامىفةددلا نعذاهحرحوأ فزلا فة مارك

 نءغاهحرحوأ زلاند ارادش راك وأ هإوو ف ةيدلا نمدار لاو ىهتنا سغنلا نوداعت ىتعي : ىلد نال اف

 اهلشم عماخالنم 6 نااه اضف افركملا هتحور نطو (ة) ىلا م نشر هيدلا

 أاراشا اًذهىلا امهلافالخ فيو ىأد تعا ذك اهل اةمعماك نم تناك ناو قافتالاب ناعضلا بجو
 لاق ثدح تانانلا باك 00000 يو ع ساو دولا

 جارح :آدي تدع /ةرهل اوهو هيجومبأ ًاءامولا نوكل ]هءاءعناعخك الف تتاموأ اهاذفاف هدو زئطو

 | هنوك مزاملءطو هنا ثدح نم سدل" اضفالا,نامذلاو عاتتساهنا ث ثءحن مءطولاب ىل :اةمرهملان ا هلوقن

 رامشعأب ن ناسمفلاو عاتمتسالا ةهج زاشعاب رهاافءاضفالاو و هنخاج اي اه تمحى م لب نثدشل انج وم

 ىنجهنال (ةمقلاو دم اهم اهلوث) جو لال اع ىلع نامذلانا اذهل 0 ءاضفالا ةهح
 ال لاشالا قر رز مئاهب ىف اذا[ لتقلاب ةقلاو نزلا لا هكحا قمت داو لك ل درفإ ف نيتيانح |

 ىرساذ د ءلاعطقك ىنزإ اراشعا ظقس و لةقلاالاريتءنال نابحوف ال ىزلار ان فلا لعفي تنام

 |نامضو ديلا لديديلاناهذ لوةنانال صاصقلاوأ ةددلا نم سفنلا ناعضالا بحصال بح سفنلاملا
 : لدي زاعمت سئل كال كإ متءاضعالا نافءانضءالارئاسك س هذ ةعب اندم هلو سفن !ظ!لدب سفنلا

 : امهدح |نيفاتت# نش شب اجو نافلتتم ناقحامبنال سفنلا ناهضودحلا قال سفنل اناعدىفابنامذ

 : ىلايزاناقامل ىذلل أرملا ةهق نهض ودح هناقىذللر # برش نكراصف سفنل!فالتابوخ“ الاوىزلا

 1 |ىثالتملانود ماعلا قرهظ» دانتسالان اامهو ارتعَت ناعذن هانا هكدا (دحال سو وأ لاقو هل

 ١ نءوروثلاو ىننعلاو يلد لاف ىذلاو همه ذماذه نا فسووبأ لاقو حراشلا]وو رهاظ لاهنا ق ىف

 | ارش هناآل هتافتسا نم ىلولا نكمل ىضاتلاءاضق طارتسشاف (صاصقلاب ذنوب هلوق) فسوب ىأ
 1 دود نال فذقلادحو را برشو نزلا دح لدم (دحتاال هلوق) ََس .اهنلا نعىوج هنودب زوحأل

 : ليعفو لاكدلاو ىزخما قد رطب كلذ نال هسفن ىلع اتماقا ىلعردقبالف اهتماقا»فاكملاو هو ها

 ىلا قحنادإ نمىأ (جاتحاناوهلوق) ىنعداعلا قوةح قالخ عرش الف ةرعان هال هلعفك هنثان

 هليك# اما اهريغورردلا اك نيرمادح اب لص<عءافتسالا نال ءافمشسالا ن نمهنككل ناندنا تالا

 ناسك ةعنعةناعتسالار وأ

 2 | - م ءو ا م لن 2 | ل هل يي م

 ا ا وعل "راو مقلاباب)
 دخت تا 3 00 0 36 هز د دوم د26 106 دول دوم دهوك دا دج دق شم دوم دوم دع دا د

 فالك لاو ماقتل ”ءاهشل ارد رتءاساا تالا /| اره دولا لاناما تك اه نزلا نامدق

 سان لالا قالخ ىلع ضراود هذه لكوابنع عوجراا اذكو وابي رمانل ماو ناك او ناملا ف
 ددع هناو ديب ادح ق اودههش موق اسعار علوقاتل (لطرتال ىناشلادنعو هلوذ) 10 اهريصخأت

 نةلسح سد ١ يكتو خ5 هوخو ىفزلا اع ةمدهاشلان الوم ةداهشالو نعص وشم هاماف هنرمزح

 نافولسملا ىلع تسلا ! ه.سحو هل هد اهذلا | اوهداو ىلاعت لاقر احزن الا لصف ىلا ماقم | ةداهشلا اداة مسح

 عراشلا



 ' (نكممالنم ىلع) لَ

 تراصف ةرحارهملا نا نكهنكت ابطا

 كأزمال اذهىذخوأ َكترحأتسالاق اذا اذكفدحلا بحد كيىنزالاذكك ترهمالاقولاذفو ةبسد
 اهحو ىلعهركذل قافتالابدحلا مدعديف» ملا كترهمال اقول اذهلو هلوقو ىتنعاذكي كفن ن نكس
 ادملا بوءوهلك اذه الار ملا نعرمن |ىفن كل هملع قفتملاب نودي ا دايتتنالا

 اّخر في ارك الا فنصملا قالطارهاظو نيلوصفلا عماح نعرهت هنعرمأب ولو (ناطاسلان ههلوق)
 0 نال (دحالو أ لوقي ةفينحوأ ناكو هلوقإ) ىوج ةفشح ىألوقرابتخاةادهلاةرايعر هاظوام هوو

 اعوط عقداك اهراشتنانال (دحال لاقو عجر مث هلوق) ى.عرابتخالاق قت ىلع لءلدتل < الاراشتنا
 من ملام .قتال ار كحالا,ةبنشلا ىعدا ن اهنا مدقتو ىرع ةوبش ثروأف معانلا ق-ىناكاعبط عقيدق
 ريغ هه نكران اوهلوق) هاوعد درس ؟دحلاهنعأر دب ثمح هاركألا ريغب ةهمشلاهأوعد فالخةنبلا

 تن 0 نءو هريغل ن نكي هذعز ىف فرصع فالتا انهاولاق (حلادنعدح ناطاسلا

 ةقيشح ىلأ دنع 0 الاوركدن اناهلود) رهامطوق , فمش اننامز ىفاعسا الو بلغم لكلا مهنمزف

 اعبرأ رقي ناامهدحأن دهجو ىلع ةلسملاهذهوال ما ابتحو زتلاقن اب ةبسشركسملا صدا ىنعب ىن.عاقلطم

 ناورقعلا تو د<ملا,تحوزتنالفلاقو نالذ عماعت رأى زات وأ كو زي هناتلاقو ةنالغن ىنزلاب |:

 امن رأت رقأوأ هفرعاالو ىفزامتلاةفةنالغب فز هنااعنرا رقبنااموناثواخر عمال ن ادة فرتعمتناك

 لصا حن اواهتدشاحو ر ردة غض ىأدنع :رعملا سالف اهف رعاالو اهب تدن نين الك لا نالف عم ميقزلاب

 دحاودال ب وزتلا ىه ةرم. ثىعداو رخال كت 0 ::لاامهدحأ ٌركأ اذ اموهولّرالاهجرلا فنأ
 ركشملا دحأل ةبش عدي ورش الا ركن اوامهدحأ ٌرقأ اذااموهويناملا هجولا فو قافتالاب امهنم
 (دعامهدنعو هلوق) ى ىزارا نعىوجدعامهدن ردسي د لهو قافتالاب

 بجوب امهد>أ نع هيجومءافةناقامهثدي ءكرتسشم لعف ىف ةءلاانلق تنام لاقل ةرش :ركتملاعديرلنا
 ةرعقددصتلا نال ل نر الو سلا (قافتالارقلادصلوق) روغرخالا ف ةيبششأا

 كلذك سدلو تاره 00 :داقإ دصتل امدح هناددحاوةرك قب دنت [ ظل ىذتقعمو ىوج كال: داو

 (ةااهلتتنةمأ فرز رهو هلود) دودحتا قالاز ارقاقد كطخ |ةلاكولا ناكل سبق ها شالا أم هيلع دب

 ةهش ثروأفءام معلا محا ىف تن“ :ثالالانالدحنا هب طةسو |رتعق هماع بدع هرار نع بهذاول نال ه هيذنق

 اعيج مهدنع هيلءدحالف ارتع# نوذ ناهز ابمضغتب ريهظلائاوفلا نواعبت عفانملاكلمىف ىأ

 دحلاطةسال اهكن ورع ور ولن اذضاق عماح فو دحلا طقس ملارتعق نمضو اهمصغ متاهب ىنزولاما
 سفن تلت نإ ص[ ض قل انج وق ةيانحلا تناك ن افةيانحلاىلواب ينزف ةمالاتنج ناو رهن قافتالاب
 تناك اوةبشثر وأفةزوصلا م ذه ىناوكلع لاق مجايعلان منال رقع !|هملعو هيلع د.-الفادع

 يعفد ناو ة#ثحناكلع 1 ىف ارلا نال قاف الاي دحلا باع ص يلوذ اهادن نان نصاصقلا بحت

 نامذلابكلمتالةرحما نالعاجالاب ةيدلا عمدجلا بع هرا نأدقفَ :رح اب ىزولو فالخلا لعف ةيانحاب

 نافاه اضف اق ريمكب ىزولو امم اوال_ش نسون ىلأ ن نءىو رملافد_-الىأ فالخلا ىلعفهلوقو قل

 بوحوأ اهرهمالو ه.اهاضر“ اضفالا ىف هيلع مالو دحلا |موملعف ةرسش ئوعدربغ نمدل هةعواطم تناك

 مصر

 تناكناو دحلابوجو مدعلر ةعلا بدو ءاضفالا ف ئثالو دحالف ةههش ىوعد عم نا كح ناودحلا

 ةيد هيلعف اذوب كس ةس: ل نافءاضفالا قرظ نب مقر «مالوائود دحلا هيلعف ةرش ىوعدريغ نم ةهركم

 نال ةندلا ثلثنعذو دحاشو كل قس ناك ناو لكلا ىلعةعفنملا سذج توف هنالةلماك ةأرملا
 بهو ةيدلاث مه لعفك قس :لوملاناك نامئامهلع ةطالفة بج ىرعد م نونا

 تناك نود نال امهدنع روما بالو ةلماكلا ةيدلا هملعف كسه ل ناو ةداو راارهاظىف رهملا

 عقاحالو ةريغ_صاتت :اكن اواهاضرنشرالا طوق سىنالا انزك ذامف: هرم 0 ىهذأو 1 عما اخ
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 (نيعملا ف نمىنامل اء رحا) مى

 3 لكتاب مقتسي ىارعالا * ةطاوللا ق رزعيهنان مرردللاب زعم قيسأم م اضرأ حجارسلان ع

 ةملالمثرشلا ىف ق عرصدنو رومالاه ده لاةماير زع» ةفشح ىأ د :عف هلوق نمدار ار فر قارحالان

 هنلاتقز ةدئحأ ءامو وهرومالاهذ- هه لاثماندار ١١نأ اركح ذ ثد> هداز ىزعمرك ذام هذ اخو

 وح نادنعىأت دنع لد ,الاهذه لم ىرم زعتلا نافرم دقن اتاوةعم ءطو دامي مرخ طوب

 أل فولو هلوق) ىوج ىتسودئزللىأ (ةضو رلافركذو هلوق) حتا هربغو ىل زلا مالك زوك ذم
 معالو هلوقو لعن : الو ملعب لاق ةيناغراتتلان ءةيلاليترش ءةكولمعهلالختساب رفكدالو (هتمأوأ ةددعل

 ىفاشل !لاقو هل هلود) ىوجررع اعاو (اعاج ادحل هلوق) 3 رونالاورخلا مدعىأ

 اذك (نعذب و قرعت فسوبىأ دنعو هلوق) ىوجالوأ انك نينص ىأ (لاح لك نالت: لوقف

 فسون ىأ لوقك د مم لوةناراشخالاو ىل زافىذلا نو ده لوقأل هلا ورهاظو قاكللاق

 ناو لععافلل ةعمملا تناك اذا ٠١ اذ هراتخالاو جاب زلاةرانعواريحاهعفدنامحاسصتنا اذه :رهاظ مث

 هلوق) ىوجر. ال هنا هرهاظن ىضايعدماب عقد هيلااهعقدن نا ما هريغل تناك

 ةيالوهلنع مركسع نم حب خد ا سيلا رسارأ هفيلذ اذلاركسعمربغ ىنعد (ىدود أ رح راد ف فزالو
 0 0 مهناكوأ د عنو برج اراد ل دق دودج اةماقا

 انا هنالديرسلاو | كلعلارمأ فال هنافدحلاةماقاةيالو هل نم ركسع عم هوهو ىنزولاما اريساوأ

 جرخاذا هلوق خغلان نع ةملالمت نرش هع ةعطقنم مامال ةنالوو دود ةماق لن در اري دن اهلي

 انماكح | نالءدوجو لاح تاحالل بسد قعتسملهنال مداقتريغن هي ةنبملاهيلعتعق اوا هر رقاق (انبلا

 .ماكحا متل املا نال (امفدحص فاشل ادنعو هلوق) ا

 ىلا لهأو برج اراد قدودحنا ماقال مالسلا هءلع هلو أس :ودجأ و كلاملاق ا

 لهالف اودلحاق ىلاعت ا ا مدع نرحل هأبإ .اوقحلا

 ددحاولا ريخيهلوق نا لعاو ىاير سا. ةلاو د_حاولاريذ هصمصقز وف ةومشلا عضاوم هذم صخانلف

 همدع ىلع لالدّسإلل عج ريس. .قلاو هلوقو برحنار ادق زا ناكولدا مدع ىلع الد.ةسزلال ع جرب

 مدع ىلع لالدتسالا ف ثيدحلابىفتك |ثمحر ودقللا ل مىنمعلا مالك ى ام معن هنمي امو ىجل رادقن اكول

 .نوفلاذص و ةعنمو ةكوشو ةود مهو مامالا ىل_ءاوجرخ نيابسملا ن مكهوذ ”اط ملا لهأو نيل_صغلا ىف ةلملا

 7 ىف باوصلا ( ير زي دالو هلوق) نبل اهرشو ءىوج ل.وأتتلابنيلسملا ماككحا ضعد
 سكعلابناكولو (تادصلاقو عجر متهلوق) ىوج ىصق : ريدعالو هلو3 ن ا
 ا” داود دسودعر ةقينح ىأد نع ةئمأة لا نود سملاو يذلادح ةنمأت عل سموأ ىذ ف زنا

 دان ناد ةنمأتسملاو ن نم ةاسلا ىلعم افتاهاك دودحمانافسو نال ءالاواسضي أ ةنماتسملا

 كلذك لوةيدجو فذقلاد>الا دو دان رق اال مامالادنعو بريثلا

 عبتلا قحقهعا دما تح ول لصالا ىج قدح عانماف عج ا را

 نونجناو ىصلا عمةفلكلاىأ اهلعف ناانباهص |تارامعو (ةفاكع نون وأ ىص فز هلوق ) ىابز

 هريغص موطوملا تناك اذارهلا بجوب ىصلا«امو مثكلذي طقس الاهئاصحإن ا ىلارعشت قىزب سدل

 هلوق) يلب ز رهملا +تاعاف بحال ةعواطم ةريبك 5* ءولووملا تناك ناو دقأو | ةعواطمربغ ةرسكو أ

 تبدو يلصآلا ق- ىف دحلا عانتماو هل ةعبات : ةأرهاو ف لا ف لص ل-رلالعذ نا قرفلاو (هسكع فالخت

 نكتلو (ةرحاتسعهلوق ) رهن لصألا ىح ىمزا» العسل اىف هعانتماو رمام ىلع جي هلا قد ىقهعانتما

 ولف ىبزلل اهرحأتسا اذااعددقم فال انا ىلاريشد (!مفزبل لوف ىوجريزعتلادشأن ارزعب

 أمهتدن س ءلهنال يفاّدلالوقوهو د امه دعو هلوق) ىدع نال الد :رخرأت ار.ىن زو ةمدخإل

 ابان المل جرنمتبلاط اما فوراجما و حرت تلاقد راصتخ فزنا ف 0



 م (نيكحسمالنم ىلع :
 2656© آ9ؤ[ 1 2 ا ايا ل

 ّْ رقعلاى ةيشلا نا فل هلا قررح هئاردلا ىف ذو رهظالا ىلع قافتالاب ,ملعدقعلا دع تال هلا هدقلط ذأ

 : تذنلا او الاوت هنم مرعع مر تاذد حب و زئاذا (ةهت) ىسهتن 1 .ذلاتدشاهنفو لحاف ةبشلانم

 | 3 ةلغوةنل نا لوك ةهنلعدح الاب لمتدو هب ار ماوأ همبأ : أر عا ب و :رتوأ ةعلاوةلاسخلاو تخالاو
 ١ افرهمالو 1 .لعهنممرحممحرتاذاهنا لعن اىفاش !اودهو فسوبوبأ قو غلب اماغلاب اهلممر 53

 | معءاوسىا اقلط مهلوق ! رهملا بان ن تا نعىوج هيلعد >الو رهملاهءلع ناك 000

 || ىفلاق تلق اهريغو ةيلالبترشلا قاكرفك ىنزلا ةحات-انال لكشما ذه تاق ناف ىوجالوأ ةمرملا |
 | مارحت ادقتعا اذار فكما غاور فكمأل نال هو ىلع هللا مّرحام لكس | نم ن ا ىلع ل دتانه مهلئاسم نأ 0 :

 | هيلع ىرخت لح ادقةعاولذ اىنزلا همرح ل قع ناك اذاام هللا دست نمت ]افرق قا اطل

 : | هنارظ مث ىلحلا هنلظ عم قبال ىلا ةعرحداقتعا نال ىفانتلا نم همف ال ىفالرطت هنف نيدت درملا ماكحأ

 0 | عجوب نكلو هلوق 0 نظل اهل لصد ناو نظلا ىوعد ل- 2 نظددا ارذانا نم هام انةاقانمالا ْ

 امهر. 0-5 ْش | لعناهلود) لاكلان ءةيلاليئرشاضن !نادطعر هناي رتل ىف نوكامدْسَأ ىهو (حاةيوقع ا

 ١ ىنعب هلكت فداصت .لدقحلا نال( اتسم ىناثلادنسوامهدو لوق) ئوج هامزساب هوكي (كلذنا (درامإرب 0 1

 7 0 ا || ارتلحع ىنعي هلحم ف داصدقعلا نا ة تح ىنالو روك د لا ىلا فيضأ اذا اكو ةليف دق اسعلا اذه ىلا ةيسنلاب

 ناين يي. سفر || | ةلباق مدآىبنم ىف الاوهدوصةمل قيام فرصتلا لحن الدق اعلا صوص ىلارظنلارالدقعلا س سفنلا
 تك اخي 71 حز م اذ .ةح ةداقأ نءدعات:هتاالا ماكحالا عبج ىفد قعني نا ىنش ناكودوصقمل اودو لساسشتلاو ذلاوتلل

 5 0 4 6 ا أ فالح ىلعانه ىثم ف:صملاهةيزازنلا ن ءةيلال م زرشا موق ىلع ىوتغلاو همشثر وينل-لدا لحل

 9 60 4 0 ! ىأ لوقاو دقعاو او راسخ |نيفنصملاةماعنا» انعمام ساقةمالغلل ىر ودقلا ملف نكل قفل

 دك قرر مب أ ناكنااجرالوادلجالىأ (اقلطملبقل اريغقهدنجايدحصالو هلوق) ىوج هياء ىوتفلاناو ةَغينح

 انبي يةهج | عقرب لسخم سيكستلارادجا,دعورانب قا الوعب ردد لاق( مزع و ؟لوهاوق)انصخ
 2 نب | ا | لق ةطاوالاذ عاوز توك وأدوات نيا را لاو ىواحما فوراجحالا عاما

 0 /,. | ةرهوجلا قوةسام انك اهل سل ىضاقلانا عين ماما بقلا ر هلا نعرهنلا فو ةسا.س مامالا

 2 أ اولا نوكتالو هلل ةوثالو لزق يشل نمهتمأو [ءنأرعانكمواوريزعتلا هو مارمانتسالا

 ا هاشالا قو مم : ثق اخلا نعى |رمعةهزنم ةنجلاو ةئيدخ اهامجسو اهسيقتسا|ىلاعت هيال ميمعلا ىلع ةذجلا ىف

 ٍ ىللعالا مهفصل ا ىلاعت هللا قا ليشو دجوف ةيعجم لم 3و ةنجناىفاذدو>والف ةياقع | مةمرح

 اعبطو اعرشوالقع اهتمرحل ىنزلا نمد _ثأ ارتمرمل اىفو لوالا ييدتتلاو ثانالاك لفسالاو روكذلاك
 ١ ىلع هرهطم هبال طءلغتلل لد . هتف الدحلا مدعو هفالخت ءارشو جبو زن هتمرح لو زتواعمط مارح سدلىزلاو

 ٍْ هن و :|نال ةرباغلل هل قام ىلع ةطاولل|ف طعنا لءاو روه# ادنعا اكتم هرغكم ىتحملا نع ردلافولوق :

 | نارهاطلاوأآ مو ىعسالة سلا ىأ اهنفهنان ريمخ تنأو روثلا ق لاق نكل ىنبعةرسسلا لعش لقلي غف
 ىلع ىرد كالا هردغ نون :الاواكو طوأ مود ةلعابمالركذلابةسساخ ةطاوالا

 ركَذلا نايتاب ةطاوللا صاصتخار ملا ىفهركذام ىلع ةرباغملاهجوف همج وتلا فلّتخان أو رهتلا ف هركذام
 | نامل رعد همالكو ا ليقلاريغف ةسنجالانامتاناىننعلا هرك ذأم ىو هريد ىف

 | :دع !االو هما هب بحمالرن 7 اك اًدط اوللو ردا ف حرصد واضا أ ةطاول نوكاه هرب د ىف قتالانإتا

 ا ةع>رلا أ تدع مد الو معلا اكس :لافلوالاج و زال لحتالو ةبم_كلل اهب ىناملاىفالو دساغلا حا اكدلا ف

 1 هناانمدوو امهلانال- الامي فذ قولو ةراو رف ناضف هرىةرافكلاالو رثك ًالادنءةرهاصا اًةمرعالو

 ةققمل >ى أد_:ءقةطاوللا ىلع ةداهشل |ىناوفلت» مهنا لسعاو ر<لوعفملاو لعافلا ىلع اه لمعلا ص

 1 جارسلاىلا ةيلالينرشلا قءا ارعو ىو> ىفاشلالاقهبوفز لاك ةعبرأ ع نءذ الامه دنعو نالدع قكنأ

 ع ا ل ما ف لسقي هنا مصالاف ةعومل ا

 نع
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 (نيدملامعف :مىفاغلا كال ا

 رول نم راخال ا طوتم عطغلا نأ, بحأو اطاسنناامهتدب ناهرهاظف عطقيال الؤه نه ةزبارلهنادروأو ا
 4 مو رهتانه تن اثوهو هتبشو لحلا مدعب طو:فّدحلاام اةداعن اذمتسا الب مهتن ىف هلوحدإ فتنموهوأ
 ىلعاهدجوتأرماةطوبدحو هلوق) ىلب زدحت هب راس فز ولو عطقب ال فيضملا نم فضلا قرسول
 اهاعداذاالا ةفولأملا تاكرحماب ريع ىععالاو هلا رما هيلع ىفذتال ة صل لوط دعبذا ىعأ ناكولو (هشارف
 اهنالالوةباودمقو لملدرامحنالا ن الرد هتجو زمساب ىندب ةنالف انأوأ كح وزانأتلن اق ةدنجأ هتباحافأ

 مايداو 4 | ىل عت زم ءدقاولا_مالهو نو كتجو را تملا صا سنار غن لتنلو لعفل اب هتاحأول

 ناكولوريصملا لع بح نالف ىب يلا لمّا ساو اذاور كلذ نطرثك أبينا اهنك< هنالدح اهءطوف
 هشارف ىلعاهدجو ةسنجأ اود هنا نم ةيناسخلا نع ةيلالينرمشلا فا ف ىلوالا قدر طا ةيظم دلل ىف
 هلكسملا ل اعت نا ءاو قذالاكى أو هولو هلوق نمرردلاىفاع هنعءانغتسالال هملا ةجاحال لطم ءلمل وأو
 رطتيو ةملالينرمثلا لاق ةعدقدأرع !هلو هلو ةب ن امض اقل ع نمزو- أملا ة صنلا لوطدعبذا مفوقب

 لكى ءدرتهذهو ىل زةفوفزملا ف سدرق ند هرك ننام هسسن تئيدلو تءاح ناواهمدق هب نوكاذام
 ىوجنا هةعئاذمو اة يناثلا فالىأ طقفىلوالا ف تش, بدنلاو لاق ث يح حراشلاو فنصملانم
 ىسورتنالعفلا فة رمش اهنا عمدملا تفزوتلا ةم دنحالاءطو قي دنلاتوشا اودمص دق منادي .5 هلوق

 ةينجأ»طودعالىأ هلوق) روملاةعحارع ؟م! مالك تفزوتلاةسن-الا نمتدش ٠ سسنلا نوك ىف و
 هيطةسنف كلم اريغىف ما ارحءامو هال هفذاقدحتالو هاتشالا عضوم ىف ىعرمش لملد ىلهدهقعا هنال (ملاتفز

 رهن فاكد حاول اري نال ناقو لقيم ( كةجوز ىه لقو هلوق ) قع طقس ال ف سون ىلأ نعو هنأصحا

 كلذىلامذ خاب نأ ن نءذبال ل هيلااهفاوز درع طقس ال دل نادمغي مهمالكرهاظو حالصالا اضن |ن ع

 يلا د وعما ذح و ءولخمال مالسالارادف ءاولا نال (رهملا هملعو هلوق) كتءوزامنالوق

 موال هعبملا عاما طواذااهيقو ىسذلا ىعداو هنم تقلع اذا نالا ةبراحةطوفالا ارهلاس حوف

 اذك ١ طقسمم بجو لاقي نال امدامع ىلع نيد هل بحال ىلوملا نال داس هب راحة طوب بالنا ىتشو

 هداع ىل عسب حوتسا القوا نا نماذعخا اضن ار همالن ا ىجذ 5 ' همس هي دام سلام | ةلتوواو يا اف

 ىتحلا ف هللعواضدأر رومالودحالف ةعئاطاهئطوو هيلو نف ريشي ةرسةغلانىص ع :ولامدامشالا قدازاقح

 ةعواطوم ةسغلانّةأرما ىص زولام حرعثلا فام ىلع ىنعب دربالو رعبلا ف لأقو ريتعم ريغ ىصلا لعفنأب
 اذ-هو ياو داق طعس هتك | بحو رهملانال همن ؟مثيح|هة-اهطاةسالر همالو هلع دالاولاق

 نذا.نهرلا نوت ملا قاووأ ةفوتولا هيلع قولا كورا رح طوول هنمو اضنأ عنولاعف ىتان
 ةلوقنم نهرا دلة نأب تلعدق تنأو ىبتناهرأ لواضن أرهملا بح الن | ىجش ةثالثلا هذه ىف نهارا
 قعوهنحابتالج ورغلاذأ نهارلانذأولاممعب هقالطاءاذهو حجار اوهوّدحما دو دحلا باَكه ياو ىف
 نمدارملانا ارهاظور م ىلوأ نذال | عم ةياورلاد ل ه ىلع بوجولا مدع ى أاذهو بحال نهرلا باك ةاور

 تائاورلا قافت انة ال نظااىوعدعمذا للان ظ عد. ناىن :هب دحلاسح دودحلا باَك هباو رق هلوق

 ١ ادلى لا هريمد وفدا لوق بنعالوق دردلا ذب .اعىرحو رردلا فامناملعاو ءاوأأ

 لاملاتسب ىف هإ_عر ع ناكو ىبلي زلاهب يرصاك ”ىلع كل ذي ىذق ىذلا نالرظن هسيفةّدعلاب رع ىضق
 يانا ءاسولا نأل يلع لو ةراتتلاو هنعضوعلاك اذ هو هل قحّدلاناكخ ردلا جالا هذاك

 ىيتنااهنع طقاسدملا نالوأرملا ىلع بحولّدحلا ن ل ل ل

 ءطو دقعلا ىف ةبمشلا ع نمودقعلا ىف ةبشلاو هاذ هور وتب ريظم اغاسر را (مرعب ذحالو هلوق)

 نا او جوز أ ازور نذاريغب وأ دوهشري-غل هج ورعملا :

 بتعال كلذ عمج فاسق اعتمولةريالاو أ : ةعىفنيدحخ أ نيب عمجو اهجَو رت ةكرشمو اة سوح ٌنطووا

 هد تعموأ ريغلاةسوكاتم هلو هيلعدحال هناوذتق» را مالك قامسو ىنن دع ناك امه 0 3
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 لاقوةّدعلا فاهطوف نعةوف تاناككلا«ثالثلا أ اهناونول هنال هيدق (اح رضانالئهتأ أرما قللياذااك

 انالث ةقلطم ىأ لاقمف اهب زغابهذهو ةنكحا ةبمشلا لسمق نه ذشنمح ةبشلانوكلدحال مارحابناتلع
 هلوق) تلا نع ةءلالينرعشةرامكسلا:تالثلا الع قو نم ىهو دحالو ارتمرح ثلعلاقو ةّدهلا ىنتئطو
 نع ةيلاليئرشامر< فز سدل هذهدأطو نا نظ هنكل ما ىزلا ناولع هناءانعم (لحتاهناتننلظل اقو
 ةمأو هلوق) ى د اهل هم هند هلق نيددرملاو 2 ءاعئرحت ل< ادة دءاول هنارخ ؟عضوم نمار ةركدو غلا

 هناىوا دنس لاو دو ةملالا نمت تادحلاوداد جالا ل ومثل ىلوأ ناكل الع ناو هلصأ لاقل (هيوأ

 تذنظةمالا تلاق ناوّدحت مارح اهنالاقنافبدلغتلا ىوعد نمىلوأ اذهو لاق لصالا مالاو بالايدار

 ىلاىرم.ت نيبناحلا دح أ ق ةرشلا نال ة مرح ارادعامهنا ارقي ىتحّدح ل كلذ لجرلاعدبملو ىل لحنا

 لعذىف ةعبات 2 رم نالّدح لجرلا عدي مو لا تعّدااذا ةمالان اةفسن- أن عنسحلاىورورخ الا

 ٌئطواذانبالا نامل عاو لالا ةياورلار هاظو ىدنجربلا نع ىوجنربتعت العداتلاب ناسفة كلاو فزلا

 دحاور هم هملعذ هئب ادن راح غ طوال ناكناو رههةطو لكل هيلعف ةبشلا ىعّداد_ةوارارم بالا ب راج

 ناف (هةجوز ةمأوهلوق) ىحناولولا نعىوجر هم*طو لكل هيلع بم هنأر مادي راح ْ امواذا اذكو
 اهنعهللاىذر ةحصدخت لا ىأ ىنغأفالثاع كدجو و ىلاعت هلوق نمدافتسملاهتحو زرلامب واى تع

 ةلاعلاو ل .علارانتخْلا ف لاقا اريقف ى أالئاعءل دج ووهلوقو رد جب وزلا كلم ةجوزلا لامن ةرسش ثرودق
 لحما نظاذاهتأرماةمأ ءطو نم ىلع حالاكو لئاعوهفرقتفاىأ ةلونعو ةلعل يع لاعلاقبةقافلا
 نءةدلال مرش هيفرط نءدحلات غن لعفلا ىف تققعتال ةيشلا نال :ةليوالرقاأا 10

 هنظل طقسٌدحلا ناالا كلم ةبمشال نا ضرغل ىز ضعت هدف لعغلا نال تيان هلوق) لالا

 قالطالا|اذهو لوالا 4 ض جت: لو ةدعهب بحملا و لمملا ىلاال هبل عج > اررمأو هو ىلاعت هللا نمالضف

 هرتءاحاذا ةوعدرب غب تدث.ثالثل اةدتءمدلو بس نان مسسنلاتود# ىقرما ل اثال“ هقلط م اريغب دبقم

 لمص و ةوعدلابالا تس الرثك لهي تءاح نافدقع ةبسشأ ةذعلا ف اهمطو هنا لع لمح و نيتتس نم هلدال

 ك_تحو زىهءاسنلالاقو تف :ز ةدنجأ ءطوراضد أ تدش هنا نم م رشلاىفامو قالطلا ىلع قداسءطو ىلع

 لامىل_ءةقلطملا اهتمت اوعااضنألث م عمهفالخ رهظو

 عاجالابارترحتورنلاهالوماههتعأ اذادلولا مأ اهنمو انالمةماطملاك تراصف عاسجالاب ةتباثارتمرح نال
 ةرغو رهن نهتركاةلزنع نهر اربعتسموراةة ل اوهو دودحن اتاك باو ر ف نترملا قح ىف ةنوهرملا اهنمو

 تدم نا >واذه ىلعف لق نافةمرحلاناملاعاهئامواذاامف 'رهظت نهترملاةطو ىف ةباورلا قالتخا

 ق>ىتدملاة ب راكو ةمد_كأد تكلا راسحما ف اكهمتس  لمأ هملع همة ||ةلطم نبترملا لعدحلا

 فالذتءامتشالا لص فبل ىفةعتملا كلل بيس.لاملا كامو هل ىف ىلاملا كلا بدسءاغيتسالاانلق مب رغلا

 وحس ا ل!نيعكلعال مرغلاو لاحب ةعتملا كلمدسفتالد راحالا نال تيا راموس
 هثداح باوج لعب هنمو لد زنرلاكهنذابالااهعبب زاحا لاهب هقح ىنلعتوأ نبعلا كلمولو نعلن «مدقح

 سد رهظ مث نيدلا نمه.لعامءافنال ا مراد ثعمس .و ندهءاعو تاماصخش2 نا ىثو ريقفلااهع لس

 تعأذال مأة رتلا ان نمرهظ ىذلاندلا ىفوبو لاح ىرتشلل ضروتيالو عحصرادلا عسي لهفرخ

 نم ااه وكلمة لا مقبءاوس م رغلا نذا ىلع ةدعلا فقوت مدعل ميت عسبلانأ

 مسقيف نعل 0 ل .ر زم ناو فوت*افو همف ناكن اقال مأ نيدلا
 مده |فلتحخا اذااما ضرموأ هك ندامهنم لكن اكن أ .نانئيدلا ىوتسا اذا اًذهو اهم در دق ىلع امون

 اناف ىل» لا لوق ن نم قسامنا قب هلف قأ سنييدلانبب قرفلا ناس و ضرملا نيد ىلعةععلا نيد

 ناو (هعو هم أةمأ اوبدحو هلوق) قلو ةلانعاقم ءدسالال ادنار هاا ملا لاملا كل بيس« ءاغدبللا

 ةريتعم ريغ لح ا هنظ ىوعدفون ”الال اتعلكطاس نأ مد «ل لعغلا ىفو كلا ىف ةبمشلا ءاهغتي ءال هل نلف

 سهلا



 (نيعملا متع نمىاثلاءزجما) م

 ع أ اهتمو ةعمسملا ف ىنعملان ءاكذان جوزلا قحى مياستلا لم ةةروهملاةيراحمتاارثمو ةقح ف 3م نك 9

 ْ /ابتمو رهظأ اف ةبشلا ووك قوس تان مسا ل كلمنا اع نع ود ةكرتسملا ب راح

 عئئابللوا ىرتشابرلا .لانوكح .نانس قرذالو ىانز نهرلا ناك ةياور قنوترملا ف حى ةنوهرملا

 هقو هل.قوأ مالسالارادب زارحالادعب ةْدَعْلا ن مني راح ةممقلا لمق نيالا ن نمل >- رلا*طو همق لخ ديو

 تمرح ىتلا حو لاوءاربتسالا لبق هت راحو عاسضرلان م هنأ ى مه ىلاهّشن راحدازب نا ىىش ' معلا ِِء

 ىلعالو هلعدحالف مارس هيلع اهنارلع وهواهعماح ماتش اينامساجو د :. الابتعو اطموا اهتد درب

 ىزاذا هنا فتح أ نغ نسحلا ىو رود كلذبأر دب نا نسحتس ادب مرح ةمعالا ضعن نال هذا

 لهدف |رنمع كل ءءارسشلار هنا قرفلاو دحلا «ءلعذ هج وزب مهرح فز ناو هم هيلع دحال اهارتشامت همان

 : عطقلا عن :دع عطقلا لق قو رسمل كامولا كبيس, نرفةلاكد حلا ايت لمق ىأ افيتسالا لبق ْئراطلا

 اقرا قرا المانع الهنا قرفلا اذه ىذتةموركةأر 1انيعكالعال حاكتنلاراماف

 فز ولو هماءدحالا متم نمد مةيوصخملاب فر اذا هنادي ريهظلا نع ىوهلا لو افالحت هدف كح هن عم

 أ رو دغملا ىفاذه سايقو فسوب ىأ لو قددودحال هنا مامالا نءوةباورارهاظ قدحاهارتشا مث مان

 هل امثل ةيالو هن ك1 ناو اح هدأو 0 (هدلودلوو هلوق) ىبتناهلافالخامهدنعّدح هنا
 قرف الذا نيالاب رر دل ىتدريمعلا ع نمىلوأ هك غلا نع ةءلالينرمش هنبا مانق لاح

 ةرمشلا ليمق نما ثراوال ىتلاذمالا فةبشلا نال ءاوأض» أةيلالتر كلا قاكىئالاووكشلا اذه

 لاس نع ىلخاذا علما هنمو ةداصعلا ضدي دنع عساور اهنال (تاناثكلاةددعمو هلوق) انس لحما 3
 لاقو ثح نم طحاو ةكمح بشل تاوذ نم تساهل ةعلتفا مو الضم ةءلالئرشلا ف 0 نك م 50 ”م

 تاناكلا نأ, لئاقلاةراصصلا ضعندارملاو ىبتنا فلا ىفاذك ةيكسحم ةربشلا تاوذ نماهنوك ىتش || تموج تفنن تمير
 طقس ةنافثأ ارااوأ لح رلاناك ءاوس (هلحنظ ناهلوق) انخشدوعسمنب اورعاندسوه عحاور 0 كما و 56 57

 ىيعلا درك ةامونطعلا د لصصإ ناو نعل( ىوع د لكلا ا نمدارملاون سح عشلا نءانضشامهنعدحا || فج ا 0

 لل ءاوداعملا + ردوفوا قافتادن الاج نالعا لس لنا ننال اق ثمح ئطاولانهد دقت نم ةلورتت هنو, افاعي كك)
 قأساك حل جزا عدبملو للا تءّدا اذاىت 0 رملا بناحق ةيشلا نا نم ةفين> ىأ نع 1 ا

 لا درخلاداتسالاودماستشا ءلصح نمنح ف ةبسش أ (هانششاةبسش ةبسشل هذه ى عملا و هلوق) 3 متي 4

 راي تعابرك ذو ةهعشال عج ارريعذلا (حاز ظ ناوهو هلوق) انخيش ةههش هنم لحلا هناظو هامةشا لحا 0

 | (للد لحنا ليلد ريغ نام ناهلوق) ىوج م مّدقَاهفلاقيوهيلا فاضملا نم ريك ّذ تلا هناستكأ 1
 |حاضباف :ازكح ههثلا سفنوهن اطأانال ناظب لقيم لالءلد لل دلاريغما.ةشانتدثتو رهنلا ف لاق

 هملع همتشن لن 0 ىهورردلاةرابع م لا 0

 فامعلاق و هم هر اىأ (لعرلوأ هلود) ىوج لحل ابهر 21ىأ (هءلعهششا ن نمىحقق هلوق)

 (مانظلانمّدبالف هلوق) ىوج لمأتوابفطعلاىف | (لعبوأ هلوق) ىو لّمأت هل-.ةام ىلعوا
 نالاىوؤغدنم :ىأن طلاع نءثبالف هلوقور رد: ل نم رج دنا منع ا ع نمد ار خاوقس ءوقتكح

 اعصار قي ىتحاد_كمل طق امه دحأ لحلا ن نط ىّداوإو ىوج ةيمشلا ققحال هرمئاقلانظلا دّرمشالاو
 | ىنزي ضوقنموهوتأر ١انعىقشنال>رلان ءّدلا ىّتناام لكنا موضعل رك ذ اذه نعوره همر أ [امهلعب

 لامك عىئانلاواردةل< واذ (ثالثلاةٌدتعكهلوق) رحت ةاسملاو ةممذلاب نمأتسملاو ةعواطملا كل

 لكش انه ة علت ارهنلابحاصركذ تاق نافرهت ةكحلا نذ لامريغ ىلع نئانلااما دعا غلا اذكو

 : ىل_اذا علخلاتاءاقكل اقلحدون ا اك و فدك لوف دع ل فت ىدساسف هذ دمع قوام

 | همستلا مده كهريغو روزتلا م ا نارا وايت سال ازعولال!نء

 |ءاوق) «ةعف ىهواهتأ :لامدلو مأ اذك (ثالثلا هون طول أ هلوق) ةءلال نشا: ا زعمهيلعأ

1 

 ارح



َ 

 مال : علا و

 ْ م يم ا ل

 رفغابع رمأ محنيلبسملا نمل جر ىلا ىصلا مسو هيلع هللا ىلصىنلا عفدف ماعطلا لك دقو هتمطخدق هللا
 الهملاةف هس مالسلا هملعى 1 ايس دلاخ هسومالا باس الكوم نسناس رمأو رسل لف

 مع هعمل ماع ىلسوابب 7 أمهر أرفخ كل رات اناا سال

 نشدحلانمب قمف وملاو لب 0 لاتاعماو عل تجاراضتالاو ا

 نوكت نا لو ىرخالا نو داهدلو مطف ن اما اههادحا محرر اف دماغ نمنانأرمانوككن الفك

 راتخلاىفمزس ةياورلاءذهبو (متادلولا ىنغتس نأىلاهلوق) ىوارلا طلغف ىرخأ إبق نم امهادحا
 قا رطل ايه انختسا ىل رحت: هر موق ن ونحاول وتراوا ناو« ذمخو» تلق روثلا ف ارتتساو

 ا اجالاسملرا دةبشلا زا ةهشلا انقل

 0 ىرهاظلا مزح نا فالح ىلا تافتلالور دل قال رشا ةمالا همم 0

 ام عطق هيابو عفدأرد استغل فاقد ةعفاادىأ دلل ةثرادةيمشلانوك نمدارملاو لاق انشأ

 بالا اذه هءلعلهشاام ثار خلا فرك ذو حا فلا دا سفندو>و دعب عونلان البابا اًده]

 اتاذدمر د ال ةفانلا ىو (لحنا بمشي دحال هلوق) ددلل بجوملا فلان ماقاصملا همزقامل ليصفت|

 ةييشا ءولخلا ناكالو ةمرعللا فان منوكبعن ,عناملا نعرطنل | عطق عم ىل -.لدل ىلا انرطتولانا ينعم ىلعأ
 0 6و رتبت نابع هتيم لاما درع ىأ هفد ذرعا قاذوحأم]

 نول هاو الاىعّدا اذا هنا ههجو و رح ة نمل اميقي نأ الاءاركالا ىوعديطق. الوءاوعددر كذحما طقسأا

 قلن ايدار انااا زارع اديب تا يتسع هنأ الا هيلعدحما بوجوبارقم 1

 ءناو للا فت دجو ةهمدد بحال ىأ ىجلب زلال اقو ىن» علا هر حرمك ءوطومل اوه لحما ةبمش دحال هلوق

 نالدحلا عنتماف نزلا مسا هعم قر. لف هجو نمكلرملاسرمف تدث ةءوط ولا ىف تناكاذاةهشلا نال هتمرح

 لحنا ىف ههمش وئلااذه ىع«اذهلف هرمش ثرواف عناملةقشح هنامثان فلذة ناو اقر دلل تبل السله

 نال الملا ىضتقي كيبال كلامو تنا مالسلا هملع هلوق نا هنامب للا ىف ل كلل ب>وم لءلد نع تال ١

 لوب عرشلا مح ةييشتءاثلاىأ (كلم ةهمدو ةدكح ةهمش ةهمشلا هذه ىف مو هلوق) ما كللل هبف مدلل ٍ

 ةسوم ىو ةهمشللهراشالا نال ىذو لو. :ناباوصلا ناك (ماليلدم ايقباذوهلوق) فلا نع ءروخ لحما

 ا بحاماو هشركذ ملا فلاقالذ !ىفركذمال ةرشلا نال ةهمشلل ع ارئادراشالا مسا ذاغالاقيدقو

 ناو هلوق) ىوج هانتش الاب ةيمثلل لد وأ 6 لاق.واركذم كانهناك ثيحركذملان 00

 انته ىنامءاوةفلا رعنال ىوجوايفطعل مع ىت>لعلاو نظلا نيب ةئيابمال هنا همق 8 ْئطاولان 3

 اهنال طستل الق عم دا لاق ىف ةعملاةب را ا اهتمتاوخالث ام اهذفو (حاهدلو هم أءابوك هلوق )||

 دسلا تيقدق ودا كاماولا قعاطاس تاكو ماستلا لبق الملا, هكلم ىلادوعت وهدي وهناك أ

 طرمشن ناك اذا اذكوأر كلما ىح هلتدنا ةنالدد هيو ضمقلال- قدسافلاعبملاىفاذكو ةيشلا قيتف ْ

 | ةةعيتما قاد ةدالةتردلاب م را دوتانا بييبأ هناك راجا وداخل |



 3 (نيعملا تت نمىفاثلاءزحلا) "6

 مالسلا هيلع هنال(مجرو داج نمد عمسالو هلوق) لازنال |طرتشن الف ( لسغلا بوب هو ىلع هلوقإل
 امأو عدا ريغ نممهجر لب فسعلا اهب ىفزىتلا ةأرملا ىنالو ةيدماغلا ىفالو زعامىف امو عمت
 ةرادصلا عاجا مواقيال ىأر وهوأ اهدلع دعدال | اهناصح |هدنع تدل هنالاماق اهجر مث ةحارش ىلع د اج

 أ ىوج محرلا قاقتقساد :عداحلا ىف: دئافال هنالو ةملالمنرمش ملسو هماءهّندا لص هللا لوسر نءءانرك ذامالو

 نيب الو هلوق) مهءامسا فرعال هتأرماووحأ:-ملاوهورأو فيسعلا حفلا ةمّدقم ىفانف احا لاق (ة“)
 مات نأ نمىفاشلاه ملا بهذا در همفو برغملا فا ذكي رخأ اذاهدلب نم نالذ ىنلاش (ىنوداح

 (ملا بر غواو هلوث) ىوجر فس ةريسم همنازلا نيد ودع عضوف ىلاداحلا دوب مب رع ن | نصح ارمغدح

 ىنىذلالوقأو ىل.زلا مالك مرهظ ام ىلءابرقوا ادعب بد رغتلا نمىرامردقب برغىزعىلوم لا لاق

 رعاشلال اق سد١4تبب رغتاايدارملا ةباتلانعىجلد زلا
 بيرغلاهبراقوىناف 1 هل-ر هني دما ىنماّكن نمو :

 ناك ذو ناك اياد فمدوعب ىننلابهنالرخ 1ملق ىلا هفن نم ةذتفال نكساو نسحأونهو سوم ىأ
 اذهو ةساشوأ (عددلو#) ىمت | هءاع قر رطلا عاطق ىف ىنالا لجو مالسالاءادتبا فادح سدح

 مهمالكرهاظو ىدنجرملا نع ىوج كلذ هلذ ىفنلا ىف ةداصملا مامالا ىأر دبانج لك ىف نزلا صتتصالا

 | انتعش نم تءعمور< ىربح لماد لعفلا كل ذي درب ناواهارب ةيلصا ؟ احلا نمئث لعف ىه ةسايسلا نا

 دسلا ط2 تدأرو ىغلإ الو امف ىضاةلل لخ دال هزأ الا طظلغم رمش ةسامدسلاب ؟للا نا هت<رهّيلاددمغت

 ْ قا ير ةل داع ةسا سواهمرحت ةهرشلاو ءملاظ ةسامس ناعون ةسامسلاو طاغم عرش كأ.لا نا ىوجلا
 م 2 د 0ك ص

 بجوتةميرشلابةيعرشلاذصاقللىلااسهبى صوتيوداسفلا لهأ عدرتوماظنلا نماريثكمفدتو ماظل نم ىي ب مبينا
 نيعم باك ةعجارم هيلعفاهادصفثدارأ نذعساو بان ىهوارملع قارا هظاف داءالاوا,ملارم_-كملا اهي 51 ير و

 بحوت ةعيرشلافهلوق نممهف”نا كااوىتنا ىقنحل اىمانارطلادوسالا يدل اءالع ىداقلل ماكحلا هَ / تا

 ةيسنلاباعرشازئاحاهب لمعلا نوك«ن ا دارملااسٌءاو اه لحن د ىتفملاوأ ىذامتا نوكين أحلا املاريصملا
 هل ود) اهب لمعلا ىلع فةوتن ق#كاروهظن ا هنظ ىلع تاغاذا هءئانو ناطاسلاك ىتفملاو ىذاقلا اريغل جر 0 م

 الحر ن اىوردرلاةّدْشىفالو رح اةّدشىف دحلا ماقءالا 1! وافل ةمالاوحا ز عرمش هنال أ رييوحدلصالا| كو 6 يي لير 04
 اولاقفءدح هوررضا مالا هءاعل اقف لو هملع هللا ىلدهللا لوس ةدادع نيد« سكلذرك ف ف ىفزاغيعضأ] كنز 0 “هيي *كر 1
 هويرضا مثخارعش نام همفالاكم داود مالا هلعلاقف انا طوس ةنامدانبرمض و ف يسهذهللا لوسراب 0 0 0

 ةلمهملاننعلابوهو هنم ةبعش حارعشلاو لذغلا دو ةنعلوكدعلاو ل كذعل او ىل.زاول ءفذ لاق ةددحاو ةبرعض لحين 1 تلااور 3
 فيض ناكولو هلع ماقمف هيرب نم سأيلا عقو اذاام ةيريهظلا ىف ىنثتساو برغملا نعر < ةئاثملاءانلاو رم
 رهناشش قطروملاذا ام ىلع لو هئرب ىلارخ. هنأ نه ةبرمهظلا نعرمامو مط: امردقب هيلع ماقي ندس.لا ل

 ةأرملاتعّداناو ىناولا لاقرهنرارق الادال ةندملاباتبان اهانز ناك اذا سعت نكس (ددتال لما لاو هلوق)
 ىتااهجردلت ل نافنيلو- ىلا اهسح ىلمحناق نافءانلا اهرب ىذاقلا نكلا سلوق لم يال ىلحابا
 لماحمانأ ن مرهتلا نعدانلقئامهءلع لدي سدحتالالاو ةندملاناهانز تنثاذاام ىلع لم هقلط ناو اذهو
 ارقمناك نافبر هاذا هنأ نمردملا نع ق.سامو رار قالابال ةذدملاب اتبان اه انز ناك اذا سدحت نك-]ددتال
 ناو ىىدكالا ةمرح هلو دلولا ىلع كالحلا فان هنالمجرلاوأ د احن اهّدح ناكماوس (قلطمهلوق) عستنال
 نبح تءضو ىت> ةيدماغلا نع مجرلاوخ أ مال_.سلا هملع هنا نمدر وااو هنمةياذحلا مدعل ىنرلا ن مناك
 داجتااهدحن اكول (اهسافننمجرختوهلوق) ىبلي زىفزلا نم ىلح اهنا مالسلاهملعهيدي نيب ترقا
 اهدا مالسلا همل ع ورخأ نمح ةينازلا د1 .رخا هلا ىلع نعدر واملو ءريلارظةنمق ص هرم عون سافنلان ال

 هلوق) ىلبز تنسحا مالسلا هءلعمللاقف كلذي هربخ افابلع كالحلا فاو سافئلابدهعةشدح اهارف
 ىلارخ و هف.نح ىنأ نعوهلوق) ىباي زل سفن ا ةودلولا لجالربخأ ةلانال (لاحمأىنةدالولادعب مرت



 بوو ) نكحسالئم ىلع)

 تاو /زاموررد اةرامعو فلا نع ةيلال ذرمث نيهجولا ف ةموملادلاو نييدشلا محنوأ لج رلاىدن ةحوتفم
 يناير كولا(ديمب | اهجايثب ةروتسمىهوهررمأ,) السلا هيلع هنال هي سأب ال رت ناو ةيدما ال رفح مالسل هيل ءهنالاملرفحلا
 5 داقلطم مر 1) | تاق كلذب رمأ ىاذيد ماغالرف> مالسلا هيلع هنال هلوق نمدارملا نال ضقانت ةماللك ىف تلق نافئنتنا

 ني ور © ىنلار يو ..اذا) || باجيالاوهرمالا ةقيقح نا ىل ءانب هبجوبم ىأ هيرمأ:لهلوق نمدارملاذا ةسيلال._نرعشلا فاك ضقاننال
 0 ا ْ ىتح عتاالاو عسشنالا راما ترتفع طر ربالو ىلا“ ةهلرفم از وجنالىأ (هلالهلوق)

 ا هيلا 0 لاق تيد انتر الو ا ااا دعس ماو ع دحلا 7 ذا ارفحازوجالابعإو ردتوع
 1 1 يدب 5 قرح ا لاق ىم ادو 00 كاد هزدص ىلا ةيديم خال اج هينا نزع هربرت قانا
 1 هناك اناذوو || س + لد ل ةو هنامو سج هنستامنعباتلا طاسوا نم ىأ هملاثلا نم مق ةريرب نب هللا دنع بمر قتلا

 "ايا الا الود | تابرد. لق لسا ىاص ىل “الا لهسوبأ ارغصمنيئاموملاب بيصلا نياوه :ريرب و هنس بام هو ةرشع
 . : ىلاةعبرأاعورموانوةوم ةثالهلاةلداعلا ىو رامل (هءامازذاال هلوق) ىنرتن | نمدنسو ثالث هنس

 | هنأ هاظلاوورأ ل مامالاهديعب مأدبعلا نعطقسي له هلءفولو *ىنلار تام جاو تاقدصلاو دو دحلا مامالا |
 أ نادل ىفاشلا لاقوهلو ) ىفاشلا مامالا دنع الا لصفتلاةلاقمىف ( اقلطمهلوق)  رحلا نع | ةاالبترثد رعلا ق-هنالودرعرب زعمت كلمامناو رهن هبثانوأ مامالا قا هنكر نأ نم ءانمَدَق انه دعت

 | قيسامانلواي اع رثيالو هتمأ ىعدحن |ةماقاىلوءارعأ مالسلا هيلع هنا نمدرو امدل (خادو دحا ميقبأ
 || ىنزا تةواقيفم ناك ولا لماش هقالطابوه (نوندف'مجراالف هلوق) حا بأ | ىنازكمإءف هاءتحمق اذا أ هم ءتبرث مجالا لاقو كل بي رثنال لاقي مولنا ىفءاصقتسالاو ريمعتلا بد رثتلاَو ةل دابعلا نع هنامسأ

 ٠ أ نكي رادلصال اذكسف هتقافارظتةت ل, |ةيفمىفزلا تقو ناك ن او نون م-رمال دنا لعاراضبأ اقيفمأ || دل ةماق' تقو ناك اذاام ىلع لود هنال دج ايدخأ ةقاقالاةلاح ىنز ناك اذا هنا نمىق.سام ه.ذانبالو
 9 6 لا هلوأر 8 : 8 7 1 2 : لن , ىد : 3 دقو را

 داو | 07 لوبن د || امهءاصح !لطسال ناوهورخ ا طرش قدو (ناد->الا ةفصبامهو هلوق) اضأ هتف اقارطتنت" لب انصح
 انيبجر رت حا ل ١ تبسو: دترم برج ارادب ةجوزلا تقول د نءوهدعب لوخ دلانالا دود. ال سأ مت هيل طن ناقدادترالا

 اةلسميتنرب تفنن م. اأو ةيباتسلا ةحوكتلاءلخ دول -هلوق) هلاهذم يعلي زلاهلءج فسوب أ نع ةياوو روخلا قام 00 اانا || نكلر هدب« طولانالا دوال فاعلا نعو ةقاقالايدوعب هتعلاو نونحلان:لاز ولو جوزلا ناصحا لطمنال
 د كسار أ تقافا نادو وا ونج لاو ز دعب ايناثاهب لح داذاالا ىعب (انص<نوك ال هلوق ىل 'ةنونح ا 2

 دارملا نا ىلاءاسءارفاكسلا جو زلااهثطو محراشلا لوق ىفو «ةةاقاو هقتعك هوضو لساامدعن اناث ابن لحد أاذاالا ةنصحم نوكتال عاصم زلا ناكاذا اذكو هلوقب حراشل 'هرك ذاموهو هسكعى لا ةءاذكو
 ًّ 0007 : 1 : 1: 1 3 0 00 هذه ىدحارافصتم جوزلا ناك اذا اذكو هلوق) وللا ممامالع مولا ةقرقح ًالوأ ةمال لوح دلا

 وسبإ/ ب و 00 [رخ الاةروريصل طنش امهنم لكن اصحاف عداسل ا طرشلا ىلع اه.رفترالا فلاقاذ_هو (مم'تافصلا

 اف 0 دود 0 مس هلوق) ما ني- ىلا فاصوالا» ده ماود ظرت-ُث له هنارك ذيل ىأ (ملا ضرعتبملو هلوق) "انصح

 تب 0 د 0 ”انيح || نانيعب حاك_:لا ىلع هفطءف قيس ء طولا ىنعع لوخدلا نا مولعملا رم )ل وخدلاو حاكسشلا وسام

 لوز. يل لوحنرلاو 0 || ديبقتلاو ريوذتلا فاك اهقلطولاذك 8 (ملاةءوطوملا هتأرما تتامول ىت- هلوق) دقعلا :ه حاكتلابدارملا
 ف وه نإرو م 27 ىو: ١ ةراشلا ده لدياولةنأ ملعاوانصخم نوكمأل ثدحءاولا لق اهةلطوأ تتامولا-عرارت- الل ةءوظوملاب
 يقل : معاد ده قاميناب ىرق ذاىلو ناحارخ هان يحالزم وادع اوهدح تامول يَ وع را هنارإ | لعار جلا اذه قامهتبب قرفإلذ ىو تاكلرح الناصح ليا طوفان يسد نأ رز 0

 لبقلاىف ا لاةفرذلا كمهضع: اهون ناصحالا طا أ

 2 6 !/لودترإ| امهتتسمصالا لءاهجق .« ةيدستت انا دعا اطورم

 مثلا نر 000 4 - ةتلوالا اسم هيوكح اهعبارو © هيرحو ل قعو غولس
 3 منو اجربالؤ طرش لل خا ىتم 5 حاسم طوو معخدعمو :

 ترويع || لوخدلان امز ناس> الا ةفصب انوكب نأو هو عباسلا طرشلار كَ مدعاروصق مظ:ل اذه ىفلوقأو ىبتنا|
 نش يطل 222222222 لل



 (نيدملا تف نمىفاثأل زا ) مهع

 .هريسغامأ انصعوأ اذ هودو دحلا فءاضقلا نم ءاضمالانالءاضقلا دعب ولو (خلا اونامؤا اوباغوأ هلوق) ا ٍ
 (هنالمجرلا طةسدلوق) ةداوشلا ةءاهأ نءهحو رخ (دف فذقوأهلوق ردةنغلاو توما قذ# 0 نإ

 لوالاو نو د ل قو عوجرأ | ىف اكرمد سدل مهعانتمانال نودحالو عوج اةل الد دوال ىأ ا كيرارإ 7 م
 دكا طقس ىلا ناق لق (مامالا أدمن مث هلوق) ىتيءاودتراو'او:جاذ طقسباذكو رهن طوسبلا ةياور مجراه سرب | 0

 امل (سانلامثهلوق) فلا ىفاملافال“ حاضنالا نءرم مزالريغهروضحذا ام نبا مر نال نونو 317 2
 ةفئاطرمأب ناماملل ىدتس و كلذ هل مدة إهنالووسانيو راسا ىنبعلا لوقو ىجليز ىلعرتا نما و رأأ نسل +: (ماي زب 7 فور /
 ةناردلا نء ىوج نينمؤملا نمةعئاط امو امعدهمدلو ىلاعت هلوقلدو دلا ةماق !اورمذحت نا نيالا نم ل 0

 | ىرصملا نيسملاو ةمئالث ىرهزلاو نا:”اءاطعلاقو دحاو سامعنا نعذ اهدد عى فلتخاز
 اوعنتماولذ كل ذكمرسمرفاطرعث سدل مهروض- نأ نحب ,داذهو ةءدرأ كلام نعةماال منرعشلا ىو ةرعشع
 هريخب نتف مرح م>راذ نوكر نأ الادوصقملا هنال رّدقلا دص ةينامجار صلاض, أ بهس وطقس
 رهن مج رلاودحا ةمافا ىلبنا مرن مح را ىذلهرك. لاق ط.لا ىفهنأالا حاضرالا ىف املاعبت خفلا ىفاذك

 ردثاربملا مرحال مرح محرلا وذ لعذ ناو ىؤج عجارياف اهضاق مرح امحرئاوذ ناكولوهرهاظ تلف أ هلوز م ل (دميت كو
 | ىنزلان هلعدوهدملا نعدحلا طقس له دوهشل ادحأ ناكاذا مرا ىذنعسردلاب ةيلطلا ضع لأس دقو سو 1 رم

 وحن ىلع ازذ ءكلذ له ريو هترضحت مجري هطو - مدعرهاشلا نابتبجاف هجري ديلا نماعونمم نوكأ رهين لني“ كوين
 هن مامالا ًادسو هلوق) ضرك مهبرذغلا مايق مدهد.قم دوهشلايءدسلا طارتشا ل نم قمدسام كاني نم 0

 ضاق اول نا * مسن كسل تف هلمرعش تاوفل مهرعأ ناو هجر موقتلل لول عذتماول هنا هاضتقتم (ارقمولا] ديس” هوزوو له ملا
 اذاام ىلعع يسام لج نكح» لوقأو ردة |نءاعت ل ناو هجر كعسو مج راناذه لع تدضت لدع 1 در و 7 9

 ناشلاهيراشأ ( طسوتماداج هلوق) متغلا ندرك ذامز ٌءننح فل خالف هجرب ءدملا نم ىضاغلا تكمل 0 0 1-0
 حربا نب هلوق) دالتحل نمو أدل نمالاح نوك,ن زوو فوذءردصم ةفض اط_وتمناىلا مقار هدهد زب -معإ)

 هل <اه.فح اداج دا كالملاه_.لع فيخ ةقاخلا ف.ءعض ناكولو حراحريغا نوم نوكيف (مقملاريغو
 ٠) |: كئادلح ىأ ىدطامردتي داك كلا نا نمربتلا نعت كاتم دارااوهاذحو ةيلالسرعتا]: + كاقو, هارب 3

 00 0 7 3 : ا 0 اطير 0-0

 هلودز هنعصةابالد دعا |قاهفصاو ر اف ةنانوعو 1 نووضالا دي اماو هعغ- : 0 ايفا و

 مالسلا ل: هاوقل (هجرفو هلوق) حاتفلا ن ءىوج فذ ةلادح ىو سدودح ارئاس ىف( هيأ هنع عزتو مد 0
 نأ يش ناكف سأر اوهو ضعا نود ىعدملا ضع نع لادلانا هءؤورردربك اذملاو هجولا تت || لك د 000
 نساحلا ع.هموهو هجولااذكوس اوح امهم سأ راو لق رفلا نالو ثردحلادعب هيا دما فاك لاهقد هل 08 ا

 . لك 2 ءا١ 1 ا 2ءتلمأ 0 00 0
 رك ذلا عج ركح ازملاوةملالم نرش ىوتنا ىنعم ؛لالها كلذر برضلااارتمئثتاوف نم نمُز:الفاضإأ ةناوزإ 1و هدم انا

 || تاركذ لع مج هنان ننال لبا قلاركدلاعمجو هعجنيباقرف سايغلا فالعن ىلع فور ءلاوضعلا نعم || دوي الطفو هل عع يو
 ا( لاتودحاو قرفمهلاعاوهقراغم تداشاولاةكارك دز لكن ههلو- امة .ه*”رامتعا ىلع هعجمم ل 60 ا

 عضوا اوهو سأرلا طسواه عفو ءار اسك قرفملاو ىدنفأ حين اهدحاوالىتلاعوما نموه شفخالاا| معيب 0 طل لل 200
 - رسم . . ًَ تت . 5 ه1 . دج 2-هل 5
 حاحتلاراةخعرن[قيرط نمبعذت ىذلا عطضوملاوهو قب رطلا قرف# اذكو رعشلا ه ف قرف ىذلا هب 0 كر 0

 فال هيالز وحال هنارهاطلاو ضرالا لعرب زعتلا قدم ىفافا سانت امزةاضقارأ لو (دودمريغهلوق) 00 . لاو ىع 00 هل

 | ٠١ لدتا ىةدعاظدأرفاواستاق لجرا برص, لاقدنا لعند قاز رادبع هجوعااسلعو رشا. رام. اورد ف
 ةهارك ىلع مهقافنا عمدو درب غ هلوق نمدارملا ىنءملان اسف ومامغافاللاو (مما رطب الن أ لدثو 0 2 1 0

 ىمممدودمم ظءلف (لعفيالكلذ لكوهلوق) لعفبال كلذ لكوهلوقب حراشلا كلذ ىلاراشا اهتم لك 00 3 يي 6
 | قوج كبع وأ ةناواس ا ىل_ءهطبرب سأبالفقن لو عنتما ناو همم اف ىقنلا ف هءال هيناعم عبج ا 1 تقلا /,

 هنال(امفرغحو هلوق) ةنازخما نع ىوجكلذالاانوكءالنأالا (ورفلاال ابا.“ عزنيالو هلوق) َّر ل
 #0 و واول ناكءز ذا ة:11:اثأ1 ذب ةودذملاو !متئدن: ىلا ةردماغال رفح مالسلا هنيلع

 حسو تصبح دج. ربودس بوجوب حج د يس روس ب دحوم

 ه> وننم



 (نئنكحسالنم ىلع)

 نعى 4 ادنع: جس ةريهش

 نامزلان ءلاسللا 3و هلوذ) ىو»+ رهام لممال اوس هاب كوادتع نان دق لدم ىنعع

 ةدر زا طم هعممداقتلا ن | كح :ملاذاورارقالا نوداهعنع مداقّلا نال داهشلا فالخم انه

 لاحىف قرهنازاو>- ى 5 نامزلان ءهلأس هنا ن 4 (نت-لا فام مصالاو هلوق) رمان

5 

 حال_صالان ءر م هدربال هنا عبارلا ىفالا (هدررق انك هلوق) ىنالطسقلا

 مسا فاكلا(رماك هلو 2 ىوج لسخ كدا نوذح كاهل لوق نانهدررق ةأاكلوقو عبرا ردصو

 4| نمدءال ةندملا ىف هنالهدح ا: وهيك -لرالافر اماما مدح هناب نافهلوق) رهن

 يورك لع كاني (ملاعجرنافهلوة) ىراصحارقنع ىوجرارقالا فالخراكتالل
 رادالهنالناد>الايرارقالا نع عوجزلا عمنا اذكوةيونةّدرلا ا راكنان اك عوجررارقالاراكذاو

 1 دلاخادو دحنارئاسا ذكو رحب ذكسلا مدعا هنععوجرلا مدق ىلاعت هللاةحراصدعللا طرش

 صاصقلاو قدءلادح نعةدلاخ ادودح ابزرت>ا اوه مشو ريونت لام ان 2 ناو هقرعسو برت

 تققةف ]بز كحمالو قدصلا لة< ربح عوجرا نال )هل .هس ىلخت هلوقإ) روثلا ف حرصه بو
 ءاحىتاا تاملكلا ن ءاجنالداسصلا في ندم وهف حو 0 -رلانص>أ (انصدت هلو ةهشلا
 انذعش ةنصحمو ةنصحم ىهف تجوزن ىأةأر لا تن د>او به ك لو.فملا مسا ظفل ىلعاسومف لعافلا مسا

 نءاننمئاهرسكب لاةءالوعاا مع 0 ريكا راتينن الاقي عقل حن
 لج رارقأ اذاهناةيرعهظ | قركذ ذاحاكد لج رلارأهأ ةأرملاعدتملاذاام لعل ومءاذه ( هجر هلوق) حان

 اهتوزتلوق.نالفو تارععدرأ» ةأرملاترقأو ىنح ا

 تناكولا+ لما اتجوزت لو. نالفو هلوقو ىد.نجريلا نعىو<رهملا هيلعوامهتمدحاو ىلعد الق
 الفاح رصرار ةالانوكن ًارارقالاب هيلعدل ا ةماقال طرخ شد .انكوروتتلا تمليس ومدقلا

 ههحووامهنمدحاو ىلعدحال سرخان تنزاهماترقا ىهوأءاسر قفز هنارقأولاذكو ةناق سرخالا دا
 دح ة تاغ ىفز نأرقأول اولاقام هماع لكس. ىل .ةودحم اقسام ترباتملكتول اهيا ازاوح طم ىف ]|

 هللاهدمت انش لاقرهت قرفلاىلا جاتصَ ترضحا ذادحاطوقس بحونامركذت نا لقحت هنأ عم مانام
 2 ئاغب ىز هنارقأ اذاام فالذي لاق ثح قرفلان قالا بالا ىف ىلب زلاححرصدق هتجرب

 ىعداوأ ىف اركحن ًاوريضحول هنال حاككنل (عديوأ قزلائاغلاكتب نال قحا ناو دست
 | مثلاق ىرتناةههشلا هش نو دوريتعملا ى مهب !اةةبمشلا ةرسش نوكم كلذ لاسةحاو ةبسش نوكم حاكن |

 طةسداماهةطن ضرف ىلعءاسرخملا ىوعدزا نيت سملا ىفةتبا ةبمشلا ةبمش نا املاقراف حك»ال هناىلرهظ

 هظفلب ىهتناامق ان قرفلا*ادماىلا جايتحالا ناكم ةبيشلا ة رمش هديا تماكت ولاهنأزاوحو ةبشلاوهّذحتا
 اوناكو مهترضح مجرب اذكو ردم مضت م-ربف ضر كر علال: ريغصةاصخ ولو (دورمشلا هبأدس هلوق)
 دهاشلان ال مادا ةءارب تطرتشا |: اود داهم !ادعب مهم ديأ تءطق اذاام فالك ىدبالا وطقم
 ا ءادينأ مل-ءاو ىلا نعىو< عجرف ةرشأ لا مظعتس مث ءادالا ىلعرساحن دق

 طرتشت الةياور قف سوب وأ لاو تامل لول ليلديو رهن طقسا وأ ناففنصملا لو لمادب طرش

 ااةفوأ ناسنا هلتقولو هريغ مّدقتو تأ: فضءاهر 0 المل! ككوفعت هجر نوفطص ودووشلاةءادب

 صاصقلا بح م>رلاع ءاضقل /|!لبفولو مامالا ىلع هنا. تقالر زعبي نا شو ردهف مج رايءاضققل دعب هنبع

 .(ما ف سويونا لاقو هلوق) هحرشو رونتام > الاهب حنا لبق ةداومشل !نالأ اهلا ىف ةيدلاو دمعلا ف

 للص هللا لوسراهنسةهنس مجرلان ا ةينا دل ةحارمش مج رنمح لاق هنا هن ءهللا ىضر ىلعن ءىوراماثا

 نا دمه ىلادم مدل يملا نو كا ا ل ْ

 مهضع ىأ ناف لاق ن ارب ىلوأ ناكل هيربعولو (مهضعوأ هلوذ) ةيانع برع )| نم ج ملان وحس
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 ١ ابكر هنن عسب مدهش دهاشل 1! رت نمل: ناكل دا ىذه ىلع دش ناكو لو سو هيلع هللا



 ىت-لجرلاوةأرملا لاح ءكحلا لبق صعق نا ىجذيو (هنك-هلوق) هلبعب ىضتيال هنادي ىتفملاو | 6
 دحت هنافاشنعوأ ايصخ ناك اذاام فالك دو مثلا ىلعالو ه_.لعدحالابوسم ل+رلاوأ ارك«ةأرملا تامر

 ىنأ د نعد حالو ةداهدلا تاطب ينزلابرق أول هناف ىفزلانرقيال ن اةداهشلاب محا ف طرمثو ناخضاةمركذ | ف

 مهئاف هتفصرتغن هوغضوولام أر زماض أ دحصال ىفزلا ىلع عّتارلادْزنملو ةمالثتيرولو اضأ دوش الو ددعال
 دو مشل الو لجرلا دال ةنالغباولاق مث اهنوفرعبال ةأرعا فز هنا او دوش ةيناخلا نع هنضور حي نودح

 نايدعج ىضتقي سايقلافالاوهونب ريمىندارفالا هسوىلاهي راشأ (روكذملاىأ هلوق) ىسمّتنا |
 هلوق) املع فطعامو ةمقاملا ىهوارتءل اولا عقو ىتلا هجوالا ىلع ريعخلا دوعل ةوندب ناف لاق

 ضع: ىنهيلاريش!انف ىرودقلاةرابعنم طخ كة سلا هوجولاب هتامبدسعي ىأ (خلا هاشأراولاقو |[
 ره نايبلا ةءالرو تحذملالوقلادرعمذارظأ هسيق دوا وهلوقل ناسا اولاقو هلَو5ٌ نا نم حورالا|

 فاك هتسهام نع لاول افالاو ءردللالا .تانابب ةدايزةلكلاىف لملاك اوءطوءانسأر موق نا لصاحلاو |
 ءاسحنو بما مضىنعي نيتمب (ةرمكلا هلوق) رحهنامب ىلع فوقوم محلا نامهمالكر هالظنا مها
 هبلعبحالدوهشا|ةلادع لع ناكولىذاقلا نا ملعا (ارهجوارسساول دعوهلو5) خغنانع ه.لالمن رشا

 برهمالبك د ومثلا ن علأس ىت- هد واولات حفلا يفاك كلذ نع هينغب هلعنال مهملادع نع لاؤسلا |
 لق لعق. ناز والف ب وقعىمدقأ سل !نالةلادعلاروهظ لبق سدحال ثي> نوبدملا فال

 ارمف ةقرو ىضاقلا تعب نا ارس ليدل هاحو هزم طاغا ىرخأ ةروقعابف نافدودحلا فالخ تونشلا |
 :داهشلا لومقمل دعوه هعسا تحت بتكش مهفرع» نا مهنم لكيت: هجو ىلع موتا عاعسأو مهؤامسأ |
 ملعاو رحب .:كروىذلاوهاذهل اوقفدهاشاو كرملانس ىذاقلا عمس نا ةينالع ليدعتلا لصاحو أ

 رونلا قهملد ىرحاسهب مت ىذاقلل نك ماذا عديةمةلادعلا نءلاؤسلان اند ريدقلا مق نع قسامنا

 ىنعي ىبوتناهلعن ذي هنا ىلعءانب هيءافتك لاو موملا دعه ىتكمال هنا انغش طز تنأر نكلردلاو |أ

 | ةرمرقأف ىفزلا لو دعة عب رأ هلعدومشرهنلا ةراسع صنو ىدنجريلا نءىوجد حيد دنعو فسو |
 دصحبال فسوب نأ لوق ىلءو د لوق اذه هري غل قو ةدابشلا كك رعي كمن ىسترمما | ذةدوساو ا

 تاطباعبرأر قأول هنا اوعجاو ىاكلا فك مدا ف سو: ىنأ لوقو حرمشلا اك نيترمرق أول فالخملا اذكو ||
 نيب فال_:خالا تويثىذتقتاهرهاظرملاةرامع لاقبناىنرارقالا عدو ىنعب لا ةداهشلا |

 كلذكس لو: داهيشلا,ءاضقلا ل__قولو هيدوومثلا هملعد مش نادعدنعترعوأ هرم ىنززابرقأ اذا نيمح اصلا
 || هركذاندهشيو ىبت اقافتاةداهشلا لطب ةداهثلايءاضقلا لسقانزلا.درارقأن ا نمهاش ملاك ندقف
 د! ةرمرق أف ةندملاب ىدقولو هصنو :داهشلايءاضةلادعب اع فالخلاهديسقت نمردلا نامنمهاش مشلا |
 تحرم كى لاب هيلع تدوم ىتلا ةندملا لا ةنيملانىضقولو هلوق ىف ةندبلايدارملا نا اعاو لا ىفاثلا دنع |
 هانا كلذنالءرارق | ىلع تدوشىتااةننملا | مداراانامهوباور همالكق امسن اكن اوروزلا ةرابعكل

 ىزلا تويشب ىأ (ىنزلاىأ هلوق ) رارقالا ىلعةنيملامالو ىضاقلا لعيدحلا تدشيالمفكلذ لبق هلوق |
 الابتحا هيداهثددع ؤديزهنال (اعيرأفازلارارقاب ىأ هلوق) ةيلالبت شف زلاب جوع كلا ذارملاو |

 نق فنصملا مالكو (ىضاقلا سلرمتءملاممذعب لاقو هلوق) يوج كلذ | هرارق اودع ىف دازمف هردللا

 ريتعب ال سلاحرقملاو حاروهرارق | ىذاةلا عجول دب (ممد أ لوتالاو هلوق) ىوج نيلوقلانهلكلا
 ةرم موب لكر قأول ةر ريهظلا فو دحاو رارق |ةلزنئ كلذ ناك د حاو سا < ىفتارح عدرأرقأ ن اف هدازىزع |
 سلام ةعب رأ ىف اعيرأهرارقا ناملازءاملعدحلارخأ مالسلاهملع منال ىهتنادح هناف ةرمرولكوأ |
 هيلع هنازعامثيدحانلو قوقحارئاس فاك (ةدحاو ةرمرارقالابىفةك ىفاسشلالاقو هلوق) رهن
 نباوهو هءءاوهزعامو ىنعاهرتأ املا ود رهظوافاعدرأ هرارقا ّمناىلا هيلعذحماةماقارنأ مالسلا
 0 دعس نب|تاقيط ىو ةرينم قو لازهاستف ةمطافاوعتااسمبىفز تلا رملاو لسأ نب نم ىجسسالا كلام.
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 (نكحمسمالزم ىلم)

 ؛ نان“ |هيدهشول هناىلا ءاعاهفو (ىنزلابهلوق )هرألرغسلا بكف مالا بتامرتع وأ ىلوايةداوتلا

 أدت ثيحادحاو رارقالا ىلع ةهاشلا ناكولامفالضاشم | دوه كلامدقالو ددصال هررقا هنا نارخ ادهدو

 ىدبحلا بجو د نيل ىلا نين قرغلا هو لرهاظ لو ةيريهظلا نعرجت ىف 3ذ:لاءاودهش نيذلاةثالثلا
 مالك ى يفربتعنالرارقالا ىلعدح ولاةداهشن |لاق ثيح قرفلا نمره ف هرك قامو كوالا نووفننانلا

 تل *ال هنا نم ردلا ىفااضنأ ةريتغمريغهرار وأ ىلع نين: *الادداهشذا ل مأت هم ىبتنا اهذق ةثالثلا|

 اناس

 ْ باصن مائامهتداهش نال هبرق اهنا نان ادهشاذاامف فذقلاد طوقس ه-وروظ مترارقالا ىلع ةندلاب

 ءاولارال هلود الصأ ةرعتعمرغ|هئافرارقالا ىلع دحاولاةداهش فالك ىنزلا دحرمغل ةسنلا :داهشأا ش

 هيادر ماظ ىطعب همالكو عاج او ءامولا فالخ مار < !لءذ لع لا دلاوهىفزلا ظةلنال (عاجلاو
 ىلا يس غانو ردا ءانوردلاق لاقرب ل لامر «اهّثطواو' اقولف ىلا طفل ماعم طفل موق :

 فقول ن نكل ىبت !قأبومانعم ديغاموأ زا شاهشلاتدشيو رردلاةرابع ناو ييتاطل

 لاقىهتنا !لمأت» انومدش ظفل عمىفزلا ظفلن ءةدّرحلا هداهشلا لمت: لهرا طلو لاقف هدف نسح ميلا
 دح نار زعتلاف رومي لاحاىذل دوم الك هلم فقر زن يوسي

 كيبالت لب ضغو هلوقك* ءاضت: | طفللا هءلع لدي نانهكح قوهاءوأ ىف ىنزلا عب رضي بح قذقلا
 ىذاةلاب مامالا رب ست ى(ىضاقلاىأ هلوق )هوبأ نالفو نالف نيا تسل هل لاق ىأ ىهتنا هبا نالف نبانوأ
 وانئأل ادباباوصلاو مء١انلاز ماقد ردت نار هاطا اه او ىو اهلا دنعاقباس هلوق متالدال هنالرا

 لوب هغب رعت : مر قت اموهو هتققح ىأ (هتهامنءهلوذ) ةمءالملامدع نمهركذامدرب الف هيلعو

 ةيعرشلا ةقيقحلا ةمهاملابدارملا س دل هنامهملاكرهاظ نا نمرعمل ىف دامو ةيلالينرشحلاءاطو ىنزلا فصملا
 دهاشلان ال هتاذىأ همم .هام نع مامالا مهاسيف هصنام خفلا ن ءلقن نادعد ريخلاف و ذاذفو لسهريغ

 مرتع طو لكنا ن ان نأكو أ زامازحنيجرقلا ةسامئنظ ناب جرفلا قركذلا لا داربخ هي قعدان
 هي تيه اج ارمادا ةرهاطوعو ل خه اوهام ىلا ع نعهلاس لاقحالا|ذهلفدحلا بو فز

 فاق نموهف كلذ ف.رعلا نعم !ناكملاو ةيقيكلان ءءانغتسالا مزلمس اذهناالاةمعرشلا

 سانلان منال هلوقب ة.هاملا نعلاؤ لل لاعلان م راشلا» 1 ذاماذكو ىببتناماعلا ىلع صاسخلا
 هلوق) ةيعرشلا هتق.ةحةهاملايدارملان ااضنإ أدق, كاذكم ساو اج هاو لكفزلا نا معز ؛

 ع ة* اولا ن انوه فسكو لاق ثحرردملا ىفاممن ىحأاذه (حااعواموأ اهاركا قفز فيك ل وق نان
 هروصتلءطولا هققحاط مثل ناو نينا ةجخاءاقملا ن انوملال درسلا ف هيقعتا خلو نيناتخاءاقتلاالب عمد

 طرتش 1 ىذلا# طولا ىم ءادرب لو ىمت ااهركموأ اعناط كر فيكلا نكلريدلا ف امهئودب !

 ىلع طع (ايضلالأ> وأ هلوق) الطمع طولادارأ لب دعلل بحوملا# طولااصو صحت نمناتخلإ »اعتلال
 دح ايد هنا ةقافالا ف قزف قيشو ن< ناك و لذ (نونحناو أهلوت 1 ىوج ىنءلار اتعاب لب ةامأ
 هلوقو ةيريوظلا نعربامدلا لاح ىف تنزلافاذا خلابلاك ه-لعدحال نونج لاح تدنزلاقناو

 هنأ نم قيسا-1هءلعدحلا هس ماقال هتق فأر اهتنت انزلاد_هل نحول ى> هتقافا لاحىأ د-لايذعخؤت هنافأإ
 00 ءدمحما ةماقامدعىف قرفالهنا معاورابتعالا لهأن مادلا مهنال نآكشو نون ىلعماقنال

 نانم لعانفدا ملل ةيسذلابامأ هتقافإ ارظتني لدمج رلاودلحلا نمءاقمغم فام تقو ناكن او نوح
 000 رالةيسنلابامأو ناركسلاكرابتعالا لهأن م نشل .نونحتاوزاسسعالا دحمان ةدوصتلا
 أ ط رتشن ال هنا دم ةرام نأ سو نؤذجلام ِ ريالفراشلا لوقن م ناضت>الا طئارعش ىلع مالكلاىف
 نورعا احل ا نم ىهذملاوهام ىلعءاثب هّتحو زدؤطو 0 ا
 ضوذلاوو أ ركسعلا عم ةفيلخلا ناكاذاالا(دسحلا بالف هلوق) هدعب* طولانالادوعب الفال ن
 0 7 ل ل تلاجولا لل ا ىدنجرإلا نعوجدودشاوأ لا
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 (نيعمللا ف نمىلاُم ةلاعز 4١

 ءاهتشالا ىلع ديالءامحلا دمق نال ىنعب ىستن اءركذي نا تمن ناكو * اتشالادسقكذي لو ةامحلاركذ ىلع
 فيرعت نمفدصملا هركذام نا عا (ماكللمن ءلاخ هلود ) هدم اهش اهشالاركد لعان هر ردلائهراصتقاف

 همهون اكد هلل بجوملاىنزلا فو رعت فدصملا دصقيملو هنفهاوس امهنات ىعرشلاو ىوغللاهانعموه ىنزلا
 همهفامناركذو ىدنفا حن هبقعت نكل ارا سكعوادرطفي رعتلا ضهتنال كل ذكن اكول هناف ىلا
 ةماوأدوهشرغتةأر عال جر ج و زئاذاامحاكتلا كلم ةومشب دارملا( هترمشو هلوق ) عجاريلف بسن اىهلل زلا
 ةيراح ل جرلا ئطواذاامنيعا !كلم ههمشدار مازءالوم .ذارعغب اه> وزن ةأر فا دعي طووأ اه الومن ذأر يغب

 قد ىفانراد ىزئارحالادمد مالسالاراد ىف محملا ةيراجل از أنودملانوذألا هد .ءوأ هدتاكمةيراخوأ هنبا

 ةمش هتبسثو كيم نع لاخ فدصملا لود ىف ةبكامدارملا |. ملحن هسنفو ح الا نع ىوج ىواقلا

 اض ,اعالذىلاّرراشاحاكنو نيم كلمىأحراشلا لوقف ةنا ار هالو حاكذلا كلم ةبسشو 0

 دارملاس ماو لاكلانيانءردلا فاك لحما ةبهش صوصمت لب لعفل اةيش لعشنام ةهمشلايدارملا س
 لك نظنالءفلاةبش دصالهناق أسال مهوب دةاكل حلا ن 00

 للا هب صءصت ىف رسلاوهاذهو لحما ناغ :لناواقلطمد تا ةهشاا ف الذ

 ديرقت نارهظ م هجوهل ناكلا_مناح للان ضدي ىل_هفلا ةومش عنا ةبيشلابدب رأول هناعم ةدارالا

 اهلح نظناهتحوزو هبوباهماو ٌتالملاَةد مم طوخ رد حراشلا لوق لءادب مم اللحن ا ةبعش هومشل |

 نماهدعامد ثالثلا:دّمعم قهبعشلان ال ل_عفلا ههبش له امهمشلابدارملان ان حرصت ءةااك هنماذهف

 دارملانوكح ىضتغبامعئادملا نعلن هتيأرف رصلا تسر منا ودرج دست فج اع لدغلاة مش
 نا مولعملا ن نموهايتشالا ةبيش نعابر اعمل“ غلانوك طازتش اره رصتل لعفلا ههمش نم مءالاوهامةومشلاب

 ١ آلا ىنأا:اولابا نم يياشلا كلذ, تس اكس لعفلا ةب ثلا ىه هابتشالا هش

 | د لاف ب لاندي ادد نم لاهكحل !!نبانعردلاوربغل قامنا لص“ هدجوبال

 راسبأد 0 تالئلادخمرلال برن ادهاول الإ هاظوهو و ىوج تارعربغر شا 06 تيدر

 را ارتح الل ال ثالثل اودع قمل او حاكت ونع كيمىأ هلق هلوو قف للا قةو ىلع كلذ ن وكل هت>وز وزوا

 ناعم ءلحغان اننا ثالثة دتعمءطوب هيلع مما هنالىلو الاباسرسف محلا لع ءل لب تاناك-ل ادعم نع

 كرال ا رطلابالمالحنان ظاقلطمت اناكلاةدتعم ٠ وب هيلعد الا ذك لعفلا ةهسشن ءاجق 4 تلا

 ىأى والا ف تدئبسن ةلانا نهاد أ أ.هامةيولوالا هوو لح ا بش ليسق نماسرف ةهشلا نال

 طملا ىو ىوج نآملافقأ ساك ثالثلا لئاسلا ند. (اهل-نظناهلوق) .ةيناثنانود لحما ةبمش
 (ماج ادنعهلوق) ره لعفلات تو هإ هبال هنال ةياقرلاز ا

 .اندنع مهن مج وزلاناكولو (ةعيرأةداهش هلوقز ىوج مما غب امال مامالاو أ ىضاقتلا اح ايدار 1ا

 هلق هند اهشت يال ةمهتالهدعبوأ لودلا لق ناك ءاوس هدلوب تأ رزاغادهشت النا ط هرشب ذأ ثلل فالح

 اهفذَق نوكمألنا طرتشوط.لاىفاذكج وزلا نود ة'الثلا دو ةقفنلا طاقساهدعبو رهملا طاقسادب بر
 نادوهْشلا ض هد للقول اذه لعف ةيريهظلا فاذكاضي أ ةئ الثلا دو هسفن نع ناعللا عد قيس هنال

 ةوعل طرت ساحماداسحتاو جوزلا قرك نال لقتال ىضاقلا دن :ءدوشوءاج مث تينز ل لاقوأ فز دق نالذ

 ىلا ماقودوهشل | دعقماو دعقو ىدارذ اواحولام نال_> ف ذقلادحاود> ىدارف اواحولو ةداهشلا

 هملا بود هوهو رتسلا ىنءمق مقحم عبرألا طارتشا فو ةداهشل الق تمدح اودعد>او ىذاقلا

 ىلااهعج م ىتلاىلوالا فالخ فزلاةداهشا اهةرش" الاوأس دما قوقل تسال سموم: نممالسلا هلع هلوقب

 نوكتدعف هر كوت او هتعاشاىلالاحما لو اذاامادّس ل نمل ةيسذلاءنوكي ناب ءوديزنَتاةهارك

 نوكتف كدت تناخرمتعن لهرت * الا نو داكترتمئيدنا ادحأ ناكولفرصو رهن اهرت نم فو أ ةداهشلا
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 معو و للا ىللع)

 ناكنا ىنعي ه .اع ىولحما لعف نع عاننتم الل ىأ(ملبسناعالاناكملوق) ىو ىو يالا ا

 ةيسانملاق ىوج لعفللاهس لا عانتاللاندسنوكمالف لعفلا ىلع فا ا ناكاذااما لعفلا ىنن ىلع غلا

 ىأ (لوخدلا ءسانلاهعنل هلو3) ثنحلا بج وام ءانتمالادارملا لاقي دقو نمعلا ىعون دحأر امتءاد
 ىقدحلاو لاقوأو ىنعملار امم اةءاهلوق ىلع فطع(عرشا| قوهلو) ىوج.ءافتك ا مالكلا فج ينرتلاو

 ناسنالا قلي ىذلاملالا ىهذيوقعلاو لاق ىوج فنمملا مالك مفر هاشأو ىلوأ ناكل لا ةيوقعخرشلا
 تاقعلاهل ل !اقيدرخ ”الافناك نانا الا قلب امنا ةبوةعلاو تاقعلا نيب قرغلاو هيا + | ىلعاةقسم

 لها نم هيلع ماققب نو نوكه طرعشو هثانوا مامالا ةماقا هنكرو ىببتنا ةبوقعلا هل اق« امندلا ناك ناو

 فرعضو ضد رم ىلع الو رابتعالا لها نماسلاممالنا ركسو نوذحم ىلع ماقيالف ندنلا ميل رايتعالا

 قاتكءاق: هلع مراحزنا هّتكحورج برعثوأ أى ذقوأ نز نمةريسكن اكترا هسسو ةوصلادس الا ةقلخلا

 5 0 أعكبرض : نديلا فين ناو مجرلا الد احلا هنعونؤ, امنا ضد رانا ىأسو طا

 ميا 0 ع 3 (هللاقح بحت هلوق) رهامدلا فدحتاهنع طقس الدر وتلابوةيوتلاوهاغارهطملا لب اندنع بنذلا نم

 1 ا ناهس كالذ مانملاءاضتقالاصاخ قلعتملاردقو ةدوةعل ةمنان ةفص هنا ىلع فوذعمب ىقاعتم هلل هلوق ناىلاهب ريش

 دمر انحني هنو رككا ا ذو بجاولا كرب باطاهنال همذ ةعافشلازوحتالو طاققسالا لمقب ال هسس توم مدعيدجلاو ىوج

 ممل 8 1 ل | من ١ ىلاعت هّللادو دح نمدح ىف عفشت | هلوقب تقرس ىتلا هم مو زخنا ف حف نمح ةماسأ ىلع مالا هيلع

 تورز نع رإ ١ ( هددت هءقان .الو (ويورتملا مدعل لوف ره هقالطال عفاراادذع هعافشل روت كبح الا لوصولا لبق
 كلا 1 5 رضا اريغد ن وك هنالو رقع سدلرثك الاو لقال نيبامرال نوثالثو ةعست هرثك او ةنثالث هلوانا ماو:

 و ل7 م
 0 داير 0-0 0 را ىبتناهنم عونلكاذفءرثك او هلقا نآس نم اسامو لاق ثيحرهتلا ناسي ةحاحالة رح

 ل 0 صإي 0 لفالارايتعابربدقتروك ذملا عونلل نوكح, ربنلا فام لعو برمضلاب ريزعتلاعونل لماشرب زعتلا ىف

 قءلياإ ل 0 ادعل قولك مامالاوهن معتقلا ناكولاذكو كلذ هيف بلاغلا يأ (داعلا ق>هنال هلوق) انذثرثكألاو

 ”[لهوا د حالط صا قو لاومالاو ضارعالاو باسن :الا نأ .ص نم ناكل !ىلادوعب دحلا عفن نالاذ هو هل ثرادالو

 امه : هل.قءالامو وفعلا همق عصام نام دحاو هءلعو صاصقلا ل: ديلدبقلا ا ه ف دحرو عش مريغ ىيولر

 ىلا ة.سنلاو فلالاببتك.ف دن لها غل قدملابو أ الاب تكفر ا الهال ىرصصقلاب (ىزلاو هلوق)
 لها هغل ىَ مع هذلادغلا فروصقمدنا فلا ن ءةيلالءترعثلا فور تانردودملال ا وفول

 تويت عم هنرثكل هيلع مالك لانأدباساو ىبتن اف لا او رقتالو ىلاعت هللالاقنآرقلاابءاح ىتلازاختا
 هلوق) رهن ةمعطقلا كإتب هّدح سل فرثكن او برمشلاو هنرثكرثكت الا بناق ةقرمدلا فالخ ىطقلاب هّدح
 هنارعاوك وج نونتلا هنع ضوعو فذح هنا مثهل -افل فاضوردصم هناىملاربش ( :اراازح راك
 جر" وق ةنااليمددهاةمزاهجرف قدك :تلخ دانا اسم ناكول هنأف حلو ءالا طرت_ثدال

 سولف معلا 0 لا عما ا حرسشو ناسسلا ةياغىفاكىصلا ىلع قلطن لج رلا نا هيف (ىصلا لع
 نم وكب ناوددال دود اونا 1كم هطو لاقواف نو :ا لعق "فيرد يلع درب هحورخ

 ا زاضامولوةامشمة ةوطوملاو لدعلا لها ديالو تحتانرادب قيوأ ملم عتاط قطان
 ىامو ةقمقلا ىلع ةدئاز ىهذ ماك الا ءارحال و 1 هيفو لق اذكهن هرارقاد_عب قروأ

 ناب معفلا نعرهتلا ىئدّدر ةيمشال دبا بحال هب لغبلوإ ىتح مير دتلاباملاط نوكب نا اهتم نان م طيبملا
 ناودح لال _> هنا تنذ ا لاقو ىفزو مساق اق مالسالار اد لحد اذ ا ف رجلا نا ىتج ناردالارثا سس ىف مارح ىف 0

 اطرشءافتنالخ الف زر ةمرح لعب ال هنا يلع أرسم ىااذالاقي فكك هلا لود مولا كلذ لعف
 0 رغلا نع هيريمعتلارث 1 اهناكساوءاملا مذ (لبق ف هلوق) ةنلال مرشدحما
 اضأط هر هنأ عم ةمح 0 : ذيملو'ارتشالا ارك ذىلعاو مام تشل لارا ١ ملعاو
 لسخ غلا تابجوم فرصتقا ثيحردلا بحاص يلع لال نرتلا ضر ا ةوداسملا ىلع ءابيتنالاةلالدل

 ىل م



 نادل عنف نما لاعرما) امان

 : اهل صلخعالف لغفلاب 1 راخاو ادازول من جز هيف لماسعل او هسقنب هلا نع كيس

 ١ كلذ ءانفالاناانمّدقو ةفاضم ا نيعلا مسغبل فاش لارمال |عفريف ةحوزتماقالاط قلءلاناك اذاالا

 | بش ىان هنكس امل دف نكسملا هيذارملانالءلولاهراعتسااذاالا (ةراعالاو هلوق) .رهت فاك
 زاخو ةقمت انعم عجن ارابتءانالزاخن ادار ةانمادرف ةقمقحلا لحم نوكتنأ هانعمو زاجنا مومرامتعاب

 قورحتةهغلاراد لع لملدل الدب نأ الا ثنصأل هكلم ىهوام سن كرو هنا هناكس سم نوكي نانانديق
 ىنبتن ا ثنح اهنكي الوهو الفل ةكارلم ارادلخت د ناو هصنامةساخملان ءىلقندةفهفااضام ةيلالمترشلا

 فلام هلت دق راد نالفرحاننالقراد لعن ديالا ا فاح ةمنا# قو لاق مث ةيريهطلا ارصت*ءىق هلثموأ|

 ةفاضالا لطمتاك امهدنع نال فسون ىناو ةفيض ىأ لو ثنحال هنا نهرك ذاماول قال ل قو ثنعت لق
 ثنح وريغاس منك سو نالفل ةكولمماراد لح دولو لاق مريغللدملا كلمو ملستلاو ةراحالايل طبت عسيسلاب
 | نكملاذارادلا نادمقب اذهفى متن | ثنحصال فسون أو ةفينحىأل وق ىلعامادلوقاذه لءةاضرأ

 لوق ىلع فالتخالا تعدو ىغابنكس اذااماو ف لاحلا ننسمذ دق ان ةسنلاقهربغالو اهتكاساهكلام

 امنمرو عصا رمال كموداوتد ا خا ثنحصال فود ىنأو ةغ ذح ىنأ ل وق ىلعو ثنحد <
 لأ نانم» ذامحا 9 الوهن غال ديلا كلم نال لوهقين اي ليلعتلا هنو لعم ذكوالاناكو هل.قام ىلع

 : ةرفلدبلا لمنال هيلارادلا هفاضاتلط ١ ملستل اوةراحالابىأ ملستلاوةراحالاب لاطمت ةفاضالا

 ىنكسلاءاهلكو كا|اءاهضعب هملا فاضت نادلاع بج نال كرتشملاكلملا مف هقلطا (كلعتناككا اوسهلوق )
 ٠٠١ تي زواعراد لع دع ةقالفرا مل ديالا واف ا رع اكس نوكت ناوددالو

 ا لرد تس قروتل قسما من ةيعش لاق 0 هاودتلقن أت

 يدك فوه نباو ادم[راد لج دنال ف لعول حالوأ اعمتا وك نمد هذ :؟ اسما قرف اللات

 تراصدتو:ًأر لانه الع فولحم ارادلا ىف كمل انال ةضق انمال تلق ىبتناةمناخلا فاك لوخدلاب ثنحأ
 فولحمار ادلا فكلما ةناخمان نعهمّدة اهفوةلاصا املا كلاب تل اناهاكس اه>و زل ةعبات

 هلم مفرادلانوكلف اهنعرحملا واهم كلذي حرص تنسلاوأ مالا جوزلهتلب اوأ همأىل اةفاضملا اهماع

 5 بقى :كلام اا م ل 6 هضأ نمرعغلاكل ع ةناخلا

 فالتخال نيدعتم اوك« «لف ةيعيتلاالةلاصالا قدر اد اهاكس نول ناين وح دب تنل اول رت ثا تامداولا
 لجر ل امتف احوضو اندي زءام اريس الادمقص هيل داوأ أدم اراددل سه لق ناخضاةركذ دقو امهعوضوم

 لح لا دكو تنجح ةأرللرادلاو هتأرعا عم ءابنخ نك اسنالفو نالفراد ل_ دو نالفراد لح ديال فاح أ

 | ةلمسمريظنو تاعق نانا ىوومن |امن : اح ناكهعم نكست اهحوزرادفى هو هب الدر اد لحدا ال

 (ثنحل ةوق ) ىوجهءالفاهراوص (هسالفالعىضاقلاو-هلوق) انشر ءررحاذك تنلاو مالا

 ) 1 نعورابع نال 9 ارانلامىفصووتاك را تود لاملالا را اهلا نيدلا نال

 اة اناره الغلا »د م يال فاح (عيف) ب ريكا

 |نروكرش :اماعطاهاو تشيل قغن مهنم لكب يرخأو اةدفانم موقلادهانت لاق, ةصالخلا نع ءربغ هسفن

 : حابصملا نءانخيش هلك اى

 ليتك كنك تن كنك كنك نكن كاك نك نكن كتكنك تكن كتكتدتطتسل

 كا يس صوم را اصلاخ هللا و > اهضعل تابوقعدودل

 فدع !اوانزلا نماهجج وم نع( عانت هزل بيس هلوق) ىراصخارو ةنءىوجامبنهىوقالام دوو ل والان

 كه ل 2 سلسىل سب بمول

 برشلاو



 8 (نكح ءالملم)

 قنلا ل ء فام اةر وص ىئوهامتا حمارفز لاقو اناسسا ثن-ارضاحن اكن او هلوق نار وهلا هخوو
 قاكلا فاكس الن اهلعإ هددع به نأ ف لحول ىتح هلوق ناىولا دس سلارك ذو انش تانمالا ىلعال
 ةيراعلا اذهيلعو هلوق) هثندع طرش هل بوهوملا رض نال (انئاغ 4بوشهوملا ناكناهلوق)..ىمتنا

 ةراخالاو عيلاكح ةضواما اد قع مان الصالاو ةيد-هلاورارقالاو ىرهعلاو ةبطعلاو . (حلا
 طقف ناحالاءازابت اعربتلا لوقع نواعم لو.غلاو باحالا ازا علان او نهرلاو حاكذلاو لسلاو فريملاو
 ردح ةدهلاك ضارقتسالا نأ فالخ لءدالو عسنلاب ضرقلاو ضوعلا مدعل ةيحلاءاربالا حلب نا هسثالاو
 متفق ضوءالب كلقف ةماامااهومالاتيالف نيبناحملا نمل لت هنال (عسنلا فال هلوق) مجيعلا نع
 ىذاملا ىف ملارسك بطلا تمعث عراضمنيكلاوءاملا تب (حلا انكر مش الهلو3) ىندعسهاولا
 مهر ال فلحولف دو صقملا مثلا ىلعدقعنم مثلا نا معارج عراضااىفاهعكو ىذاملا ملا - ةغاقءاحو

 (هلقاسالو ةدط ةحنار هلا مساوه هلوق) حفلا نعرحب هغامدىلا تاصو ولو ثذحي مله حر دجوفابدط
 قارعلا لهأ فرعىف لدقو ةقرولاك ةدرط ةهئارهقاسلامءاهقفلادنع ناح رلاهصنو لقب ردهلا ىف هاكح
 درولا سدلف لكى ب عوردتم هل سدلا مسا ل.قو:داتسم ةحتار هلام لوقبلا نمدل قاسالال مسأ
 هزك ذام ىلع ىدنح ريا ارصتق اوتاينلا ن مهصر ناطام لكل اما ةغللاق ناك ناوهنم نيمءالاو

 ةمئارلا اما دل ةم هل ةحئارال هناركذ هنأر يغ ن احصرثل قاسلارهنلا ف تدثاو فالح كك )والوأر علا ف
 ىلع منجل هنال كلذ هيلع لك ش اا تاو ىدن رمال فلا خم هنا ىو جلا دسلا هلكشتساو قد ولا ىأر هزلل
 هل قاسالاموأ قاسهلام قالظ الا دنع هنمدارملا نأ ىف ىاناحرلا فءاهقفلا فالّخا ندرحملا ىف هركذام
 نكمف ىيضنرتلا ناحيرلا امأو محاجلان احيربةداضتخا انرايد ىف هيلعل وعي ىذلاو حفلا نعربنلا ف لاق
 ثنحالف لؤالاالاهنممهفبال قالطالادذعو ىغنرت ناصر لاقيفدسقتتلا هنو زان مهئالهنم نوكءآل نا
 ةروسكمنيعداملا نيسوامولعش الافرع ناحرلا مسانال (نيعسانودرو مشن ثنحال هلوق) ىهتنا هبالا

 ناناللعم طوساملا نع ىلن زلا قاذك ( نهدلا ىلع عقب مسفةءلاريغصلا عماجما ىف لاقهلوق) ىوج
 ثذح قرولاىرتشاول هنا نر كلارك ذو جيسفتنلا عاب هعّئاب ىعس و نهدلا هيدارب قلطأ اذا عسفتملا مس
 هن ىمجب اماو يسفتملا عتاب ىهشال قرولا عناب ةفوكلا لهأ فرعىفو فرعل ا ىلع ىّس ئثاذهواضأ
 قرولا ابن وم مهن اداد#؛ لهأ فرع جركل دهاش م كلذ ىلع باكل ا ىف باوجملا ىندق نهدلا عناب

 ثنحوأ ةقرقح امرف لب زاهعرخ“ الاو ةققخ امهدحا ىف لا-ةبالو ه,ثنح لاقف اضن | مسفتملا عام
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 اذكوانيم“انالاق نر ىعس هنهدنال نهدللوانتيال درولا ساق نيم-ادلاو زاحلا موعرامتعاب اه
 ديسلا لاق ل. ز قوقدملا ىلع عقب ان ةرعىفهانحماىفاكلا فل اقو ةمنهل نك ملاذاا ذه قرولا لوانتي ءانحلا
 ل نيعساملا نهدنأ نمد نارك ذامو رص لهأ فرعق وةدملا لعءان#ا عوق د ىأوه و ىوج

 ضدبأ قرووهو ريثكه نم مأشلا ضرأ قر وهّشمرهزإ مسا قينزلا نال عت ريغ هنار.ىنمعلاهمقعت قبلا

 لوقلا,زاحأو هلوق) ىبتنا قرنزلا نهد ىع# و نهدلا هنم لمعي ةبك ةئاردل نصغ ىل_عرغصاو
 اييلاثعن نايماوث) رهتبيرغاضي أ لوقلابةزاحالابثنصالهنا محال نيلوصفلا عماج امو (ثنج
 زاحأ اولامهنمواه .ر,ناواهعاج ووو اهاسقتو طرشل سدل لوصولا لقوا ملا لص نا طرمشل (اهرهم

 هزاةعاض نارك ذو ثنحالاءاقهلا بتكبذ اًميشهل لوقدالوأ انالف ماكي ال فلح عماجلا ىفامل ةماكلاب

 ذا تجوز نو>تىلوضفي وأ هليكووأ هسفنب اهماع وزن ىتمقيلعتة رود نو قئوملا فراعت دقو ثنحت
 فاطءىلوضف وأهل اوق نال قالطلا هءلع عبالر كلا ىفىلاق لعفلا» زاحأو ىلوضفهحو زاذاتاةلاط كاذ

 مّهصع ىنوأ ه>اكت ىفتاحندوأدازولةرماك لو قلاب صوصخعوهو جب ٌوْرَت همف لءاعلاو هسفنب هلوق ىلع
 لؤقلابالا نوكمالوهويةزئااوهودحاو بيسالااهل سل لولا نأ نم هانمدق ال كلذك يجف
 كل ذنال كل ذك يحل نوكينا اضدأ تش هوجولا ن مهجوواقرطاا نم قدرطن وأد ازولو لوقا
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 : (نمعملا ند نمىناثلاءزحجما) ّْ 5-7

 |لغاشتيلوهلوق) نيتنزولا صوصمخال تانزولادةعت نيتنزولايدارملا ناىلارثك اوأ هلو ةب راشأو
 [| هين الل غاشتولام قالخ ةدحاو ةنزوك تناكف تاقرفتلل عماج س احنانال (ا نزولا لمس الا مهند
 5 ناىلاةراشامهرد ةنامحراشلامعتا (مهردةثامربغوأ هلوق) رهن قرعام لع ض.قلا سلم فلان

 (اهضعب وأ اهماهناهكلمءاوسهلوق) ىوج مضلا ىلع فاضملا ىنب و هءلا فاضملا فذح فنسصملا
 | ناةدابؤلا ىف طرعشي و جلي ز ةئاملا ىلعةدايزلا كلم هثنح طرمث ناكف هثاسملا ىلعدازامىفن هضرغنال
 هلتناكنا اذكمتأرما لكلا ةنازنىفو مئاو لاو ةراجتلا ضو ر ءوربن اندلاك هاك لا لام سذج نم ب 056
 اردصم ىذتقب لعفلانال (اديأ هكرتهلوق) ربت ثنح مل ةراحتلارب_غارودو عامضو ضو رعهلولام

 هلعفب لعفت المعلا نالا ري ذكر تاذك ل عفب الم اقاذ هنأ نم عملا رمش ىنامو مت ىفنلا ىف ةركتلاواركشم 2
 هللاو لاقولهنا انمّدَقَو ر علا ف لاقردو رانك ىنالااناث هلعفب ثنح مل هلعفب تنحاذاف لقت لبوهس 2 امي

 1 00 7 وحال هنال ةردقمال نوك تو ىنلانمع اهنا اذك ل عفأ 1200 7
 تاسعقاولا نعرلا فو تاءئالا ىلع يعل نوكتو ةردقمال نوكتالف هملعو ىناتسهقلاو رددلا مالك د راسل ا امم ل | اذكر ت اننالاق همالودكوتلا نون نامتالا طارتشا مدع ى ضد همالاك ن اّدعن رشلاردص نع انصدقو | بغرب - تذاع. كو

 نيعلا بتنا هنال نحال لعفف عجرم ى راخ نمر شن قلاط هنأر مان ىراخب تءداماذك تاعفنا / 5 7
 تل م : 0 4 0 3 هاري ماك

 | ناك فلك رحو هر ردصملا ىلعوأ ةمؤرظلا ىلءامإ ب صنلا ةمزالة ره ةلك ناهدف (ةرعربهلوق) خا 2-0 ا

 ااذهواعاستاافرظ لممتس ا ترعرمردصملصالا ف ةرملاءاقنلا ىلأ نعوةرم لعفلايرب لاق, نا تاوصلا ١ انييب را "هلي 2 7

 دحاولاو صخت تا.:الا ىف ةركذلا ناةرم لع فلاب ريلا هجو ىو بون | لعفلاب نامزلا هش ةوق ىلع لدي دول ' ١ ست انالاو :رتلا ناري م ةلاءزرملا محو ىرج ىهتنا عقلا _نامزلا هشووق لع لدد | بير كن سس“

 متون هلوقو ىلب زلت اتوذىف فسو.ىنا فالح هف ىأرو زوكلاةلّدسم فر ماكمئبع تاط لحل كار تو كهرب“

 ىلاهلهأ ل قيال قالطلابفلح (عرسف) قايسلاهءلع لديك ت قولا ىذم لق ىأ خلا سأيلا || هذ 4
 نيرومأماريصنملا .منال ثنو هلها لقنف هنذانالجر ثعبف ىلاولاىلاوأ ىضاقلاىلارمألا عفرف ذك دل
 | نايديقي ناش (هفرعي دسفم ثدمترعاد لك هلوق) ىزغلا نعىوج ىببتنا اههملارمالا عفرب

 ” رد
 ض1

 |نيتلمهع رعادو قالطالا ىذتةمو هاكدملا هلم نا ه هزل المودل ريغ ىف هقرعول ىتحمدلب قهفرعت 4 1 ب 7
 أ ىلا مالعالا رن النا همزاف (هتبالو مانقي فلحت ادن هلوق) رهنداسةلاوهو رعدلانمراعد هعجو 37-5 0 كدا 6

 اقوم ثناك اذاالاانرك ذاع كلذو سأملامالا ةقلطملا ف ثنحال هال فلتلاوأ ىكلاولا تومدءدام

 | هريغرشوهريش عقدهنمدوصتملانال (لزعلاوأتوملا لاو زلاو هلو3) روتورش فدو هرجزاةرداسمملا

0 
 ير

 لفر 00 ا

 تطةساذامث اب زكلذ ىلعهبردق مدعل هتنطاس ل اوزدعب هيدئاةديفبالف ىلةةلاوأ سدحماو برضلاب 0 2 0
 ددرعت ف ناس لالا نم ىلعا بص: مهلا لزع لاربع نم قرتوأ من ةيالولاىلاداعولو دوعت ال نبعلا ل بنز

 ةناورادذه نءو (لزعلادغب هيلا عفرلا تعم هنا فسون ىأ نعو هلوق) رهن هنكمت ةدايزإ نيعلا ءاقب ىف ١ اجر 0
2 : 1 

 هبدؤ.ف ىلو نالامت> الرغم هل ز عده: همالعا نا اههجوو باو رارهاطظ قل زعلابواهلوقب حراشلازرتحا |
 هنوكال هلزعن عفرلا لطي فسون ىنا نعو هلوق نم ىنرعلا ىفامو لب زرمالا ىلوأ دنع هميدأ: ف ىس وا |

 هده ىلعو دانلا لخدرعاد لكك هنلعبلاه عن ىف عقوف تفلت نتملا ممن نالعاو هلز عيال هنوعهباوص
 قيعلاو حراشلا حرش ةضسذلا هذه ىلءوذل.لا لع دهلوقرك ذي ضعنلا قورهنلا بحاص رش ةكمشلا |

 قرعاد لكد لعب ناهنكح«الهنالءرهاظ ىلع سلرعاد لكن هنلعمل هلوقو ىلي زل لاقاذ شو جاي زئادأ
 |هد عب نافلحول ىتحةلوق) ىببتنا ذللا لخدوأ هدلب ىفوأ هفرعي رعاد لكمدارعاساوا دما

 ارب لمعي لو هل همهوف ةلوق دعب لاقي نأ اوصلااو رهاظ للخ هنف (ما تنحل لبقب لوهل هدهوف نالغل |
 | عا حرش ىف كلا نبا مالكه لع ل دملا ناكنااعاج ا ثنحيمل لقب لو هل همهوف بوسال نانا نأو

 77 ياسسسسم سعة دع يا

00 



 معه . ( نيكخ .ءالثم ىلبعا)

 ا:هش ناسال» هريغلا_مطعن القاه ذخأب ىضراذا هللا تي نا هملعوماضرالا (اهذخأ مارخ هلوق) !

 ءاوبس عسبلابتقفتدقو ةصاسقللاةقي رطنيدلا ءاضق نال لاعىلاىأ (ءاضقهنعسلاو هلوقإأ
 كال-هلام طوقسا|ة ضرع هنال ىنعب هادا قاذك هر رقتسل هناكهلدجم طارتشاوالوا ضق هعمناك |
 تناكتيح ههريف طرشدسافلا قوه من كالملا,ةصاقملا ضاقتنابعفترمال ريلاتاهتروضسقلا لق أ

 عضوم لكعسلاهدارأو عمسبلا ىفاليكو ناكول كلولمم ريغ عسمملان أك اذاامهقالطا لعشو نيدلابىفن هتنُم ظ

 نيدهملع بجو وأ اهب لخخدو بولطملاةمأ بلاطلا برز ولاولاق مث نمو هصوصخاال همف ةصاقملا تلمح
 روق يدبق تلق نانانافاعقو جزل بنج فلو دلايد.تلاوربتاضب أري ةياخئازأ كالمتسالا |
 ضاقتنا,ضقتتشب الرملا نا تاق ل اوحخدلا لبق قالطلاب طوقسلا ةمضرعن هصننال قادضصلا لك هيلع ْ
 مىلا لصاحلاو ضدقلا لق عسسملاكالهبن ولان ةصاقملا ضاقتنا ىف قدسام ساق ىلع هفصن ىفةصاقللا|

 هناالاقافتامقو بسلا بناحف عسدملا ضق ىأ ضيقلايدينقتلان |نمرعهلا ق:ركذام وسام همفرأ
 جيوزتلا بناحىفلودلاردس قتلا نكملف ها نول نالطسب ىقةحلاربلا عفترمال علا كلهول ىتربال طرمش

 دسافلا كلذ يدق كندلاب ىنت ا متوكبدنقيلو ممعصلا عببلا ىفهنْعْلا قلط|1تلق نافاض أ انقافتا 2
 الم ةهقلارءاقو همف ناكءاوساقلطم ملا نم ىعسام ميعجلا عممل |ىف بحاولان اوهرهاظ ههجو اذهتلقأأ
 ءاضق نوكمأل هلوة) نيدلابىنث ةينغلا نوك همناحى ريتعا|ذهلف ةعقلا هيف بجاولا ناقد افلا ف الأ

 زدعدقف موملا ىضم لق هل بهودقو مودلام ةتقومت ناك نيعلا نالرظن هفورا.ةخالانف اذك(ثنضف ||
 برشأ ل نالاقولاكدشو مامالا دنعنيعلا لطبتف مويلارخ آوهو ثنحلا تقو* ىتبع لئقرتلا رق نعأأ]
 املغلا اذهو امهدنع لطءتنيولا ناق موملا ىذم ل .ةءاسملا بصفرحهدنعف مولازوكلا ف ىذلاملاآ
 ةتكاستر ادهلاةرامع ل. ثن اح هناهانعم سدلريد لة يادحلا ىف هلوق ناأق هر ادلاةزامعمهف ءوس نما ىرس ٍْ

 مهلوق نالاذهو نيدلاوهو هيلع فولحما تاوفلاض:أ ثنحيلورب ل دارملا لب هنلعلمصالف ثنحلا نعأأ ٠
 كمقتس موءلابدمقب لولو همالكل ايمن ىناثلا ىلع لمدف نعل | لطمت هلو نمو ثنح هلو ق نه معارسأا ٠

 ىوجا .لوق عال ف سوب ىأ ل وق ىلع يقتس اغا ثنو نيكسملوق باهسشلا لاقو زوكلاةلّئسمىفأ|
 نالضنصللطاغلا ةسن مدن الذارامتتخألا ب-اصو حراشلل ام ىرسطلغلا اذهو هلوق ىف ةينثتلاريهذو
 اهم نبعلا نالطمل ثنحلا مدع ىلع لمح لب هانح توت هنم مزانالو عض دنملا بن احىف هاضقلا قثأ

 ةماالمنرمشلا ىف هركذام ىلارعس زوكلا ةلّئسمىفمميقتس مويلايد. قب لولو هلو نم قدس امنأ ىقن همالكلا|
 ل ةقلطملانيعلا ىف اب طرتش. الر ّوصتلا نال قافتالا, ثنحح هنا كمشالف ةقلطم تناك اذا نجلا نا نمأ
 ه.فردقب نمز ىذمدعي ثذح مثتدقعناف اتبانرعلار وصن ناكوائاقنيدلا ناك ف لح نيو ءادتبالا ىف
 ورسربوصتلا ف مولا ظفل نا لءقو هصنامىفاتسهةلا فتي أرح ىو اةبملايرملا نم سأيلا,ءاضقلا ىلع
 لكلا ضدق هئنح طرش نال (اقرفتم هلكض.ةد ىتح هلوق) ىوتن ادهم بةكسح ىنرك ذي هنا هلع دي دأ|
 *.:نوددملادنع ماداه هلكملوانتمف هملا ةفاضالاب فرعمن يدا ضقلا فاضأ هنال ىب رفتلا فصول

 0 مه رد نودامهرد ىنبد نمّحض.ق نا لاقولو ط هرشلاوهو لكلا ضرق مدعل تنحل انقابه شذ نمأأ ْ:

 قواقرفتم ضعبلا ض,قانهثنحلا طرث نأ قرغلاو مدرد نودامهرد هدنم تأ نالاقاذا اذكو|
 لد.تسملامّدرلاب ثن< در هق وةساهذعب دجو مثال لكسل |ضيقولو قدرفتلاةفصد لكلا ض.ةلؤالا|

 اقر فته لكسلا ص.ةدحو هض.قاذاف ل دلا ضبقب ىتح لكلا ض.ة دجو مفاسد ةعمربغ 8 ةكانال | :
 نعل ضقت درلابو لكلا ضة دجو نيح .رب يالا قلطم ثندحال ثمحافون زاهضعن دج واذاام فالخ '

 يقالاذخأب وامهرد هةحنم رت نا تاكل | سم ىف همدح مدع ىف ةلحاو لبر رام لغه قا

 ريصمفةدحاو ةعفد لكلا ض ةرذعتر دق هنال رثكاوأ (نيتنزوىفهلوق) ةيريهظلا نعرهاش شمس ١
 ل ريدعملا ىه ةداسعلاوةداعاقي رفت ىعسال قا رفتلانمردقلا اذهنالوابنءىنئةسمردقلا اذه
 ا

 1 اطل ص 101017117< نق روك ك0 بس حج سس سس سس بسم سبب



 (نيعملا تف نمىفاثلاءزحلا) 8

 واورهاظلا فرعلا فالح هنال ءاضق قدصن الن اىئذب و رحبلا لاق متفلا ىفاذك ةرخ الا ىلا ةسسذلان
 نعرمنلا فو ةبريهظلا نعرح مون ورهمد ىل_عفالاو كان فائش ىونناالب وطوال مهماكرال ملح

 هدرشو ريو شع هنالثر شع هعطن و نو رذعودحاو اولا ورمثعد>ااموباذك اذكو روث قع جارسلا

 ايش ىون نافالد وطوأ امام هماكن ال ةيرعهظلا ىفو هلوةوه هذ هددجو ىذلاو رهخاا فكلذدجأ ل نك

 ةاءلارهشلاةرغو فصنلا ىضم لءةرهمثلا لوأ (ةسقت) ىبتن امونو رش ىلءوهفالاو ىونام ىلع ناك
 عساتلا نمافرعورخ .الاىلانيرعشعلاو نماثلانمةغلطسلاو ماياةئالثف ةغامااةرعلوالاموبلاعمملوالا |

 ردع سداسل اورششع س اخلاء لواور هلا لو ارخاو هيلع طلغت هنال قّدصب ابق للهم ىتلاةعاسلا (ههو 6ك

 (ثنح ل رهشلا نوداعث ءاضق ناف هلو ) هم ىتفملا ىلع هلو الخ در الر فص لاو أ هفصن ىلءف هس نم سيرقو ولي ير دي
 ىضاقلا ب صنو اذكو ىفملا ةمنم فو ىوتغللر ات اوهر ىذاةلا ىلا فلاحتا عفدو هلع فرم لاتاغواو أ] يع ا ىفإ ك4

 راةلانددح 1 هيءافا كعضوم ىف مويلا هكفاوأ نادل لاقارمفو تفي هيو ثنحال ضيقف هنعالمكو أ نبي ىلا
 هنكل ارضاح ناكولو ىتفب هنو ث < هل ىضاقال عضوم ىف ن اك او ثنحال ىت- ىضاسقلااىلارمالا عرب هنا /

 ةاضقكهنيدةلقل لاملا ىف عماط» ناىث>واف تاق رن ثنكال دارأول هدي هلانت ثيحهعضونا لبق ا ه0

 ىتفملا همته هلوق نم قدسام نا مل-ءاو ىوج 1 روف اردعاذد نو وأ مقدلامدعب ثن لهاننام د ا م ايي. مو /

 رسما ىلعءاضقلان امهلوق نمةاماتسملا سلا لثاملا ىدحأ ىه لا هنءالمكوىذاستلا بصنولاذكو ]| د( / فابيو

 ىدائيانيمال سرب ىذاةل ا مصخا ىراون اذا اهاد حار ملا ىناكدةءملاوهام ىلعءانب رو رضلل الازوحال 0-9 كنعو 000-00 --

 قل قنوهيلعو هنصتسا ف سو نأ لوقوشو ىوعدال اليكوه_:ءبصني مث مانأ ةئالئهراد بان ىلع /
 مئاهارب دم َمْح' ىضاقلا ناو لكسل لوق هناىذاقل اندأ ىلاو زعلاب ةيناهولاحارش نعربونتلاحرشأ] <: ةكربإر 3 0

 هفاول ناهنا ىلع هسفنب لفك هثلانلا عئاملا باغفةدملا فدرلا دارأفراسخلاب ىرتشاة يناثلا لمكولا تصاسأ] ري (سجب "تومي *.دنلو
 لعج ةسماخم نادل بمغتف مو.لا هنيفومل فل ةعبارلا هل لوفكملا ىراوتف لمفكلا ىلع هنيدف اًدغدب :

 ىعاملا دارأ اذا ةندملا ل وقل طرش مدخلا نا لصاح او ةقفنلا ىأ تدمغتف |بتقفن لصت لنا اهدس اه درعا 7, 210

 [ طرت شر الهدب فى ئاغلل ناكل امن رمهت-ذخأ, نأدارأ اذا امااًميش بئاسغلا مدخل ادد نم دعانا قير دو 5 1

 لئاسملاهذهىفرذمملابصنن العاو ىتفملا ةمنم ىف اذكليكولا بصن ىلا ىضاسقلا جاتصالف مصخمةرئضح كح فعل
 ىلعغاضقلان انمرردلا ف هركذام ىلعامأورضاح مصخ هنع بصتني لبئاغ لع ىقبالو مفوق عرس | نيم نين هنو رع د
 5 ع لاو 7 . 3 -. .٠ 0 ل عا. 2 1 و 3

 بوشلارادريغ قمهاردلا نمبر ضام لءقو (لاملا تابهدربام فب لان ال هلود) توما ىلا ةدودم نراغ 0 2 تايد 1
 - . - أ 3 ١ 2 2 7 3 عر م

 مهثم لهسملاو مينم ىصقةسملا نعي (راعتلاوُد :ربأم ةج رونلاو هلوق) ىوج ناطا اراد رغفوأ 4 تاير /

 (هنيعىربهلوق) ىوجءاضقلادعب قهتسماهق سا ىتلا ىهوعءاحا فب (ةققمهلوق) رهن اهلمقب 2 0

 كلذكو امذ 'وةسمراص هي زوهتولا ذو ةبسنجلا مدعب الوهواس نع هدف ن اريغةق.ةحمهاردفي لا نال

 هبناثلاو داماك اب فوبزلااولعج ىتلا سلا لّئاسملاىد> | ل ءسملاهذهو ىثدع كلذ عرج ىف ثذح

 ىرتشاامدعب ىنعب ىلكولادقنول ةعبارلاا م عيفشلاذخأوداحلاب عار فوبزلادةنودامحمابىرتشاول ةلاثلاو
 تقوا ب هلع مدعل فويز هفرمصو هنيد نم هضق ام نارهظول سمانا دايحلاب عجرافوز دقن داسحلاب
 داسحلانعح ربو ضونقملا لمه هلعد رب ف سوا ى أ دنعف رهن ىناثلل افالخ امه دنع ئش عج .ربال ضنقلا

 راومهاردلا سنجنماسلامهنال (سالهلوق) ىوجءاتلاديدشتو ةلمهملانيسلا تفي (ةقوتسهلوق)
 هيدق (رثكأ الا بلاغلاوهساعنلاوأر فصلا ناك امهلوق) ىنيعز وحال لاو فرمصلا امهم زوحت
 اهذحااضرالب ىأ (ذخؤت لهلوق) ىلاغللةربعلا نال نصال ةقوتسلقالاو ةضذرتكالا ناكول هنأل

 كلامد نعو زاجقارتذالادعب ٍل-لاو فرصلا ىف ىتدتسملاهزاحأول ىح عحص قتمتملا ضيقو ةجرهمناا

 هلوذ) 1



 قوملاعامسال ثيدملا ف باطلا ناتدرىأ ةشثاع هنّدر تلق ىندعلا لوتو رهنلا ىفاك هكلم هتوم
 ناىأ خاتم 0 :ثىراضبلا يدك تبان ثيدحنافالاوءامحالل !ةءو ناكسف م-وماهفاو

 ءازعمن نو كيف (سو هل هللا ىلص هي صتخعو هذ مهماهفاو موعاسعسال ثيدحلا ىف باطل نوكاتدل

 ا ءرو هنمافك ىأرعوا قإ وس نم ةضمق هءاطعأ لاق ّئث نه هملعت ذة. قاممضاانةض.قلاو ءالسلاهملع

 فال هلوق ) رتسلاامىوني ناالا لاك لقلااميداربةوسكتلاو هلوقو حاعلار اذ ىفاك متفلايءاح
 دوصالاودلاس الاخ لسخلا نال | قى اكتمل :ةقتءاشالاءذهنال ( سملاولجتاولسغلا |
 اذكهزوحمدع و زوال ىلصو لسغلا لق لر هلجول هناىرثالا لسغلابرهطب تدور

 ققحم ل# او ءامحالا بع ب جاو هل سغو هيف اني ف كوت وملاهمفانسالف زوحال لسغل لب هلع لصإلا

 ىليز توم ادعب ققتيف ةقفشلاوا ميافعتلل نا م ماسالا

 هتأرءابرضإ الفل ىواتؤل اددعىال برضا | ىقد_ىقل | طرغش الو (حلادت أرما رمد الهلود)
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 هنيمس,دصقبال جوزلاو فرا فعتيال هنال ثنحال هنا لمقو ىبتناثنح هنأ ما سارداداو هدم رشا

 ىتح طامسلابهددع نيريضمل فاح جر (عرف) رح هنشالاو روث ال او دو هاو ام ىلا ةم اذ انك

 تمليك ناار ذكو برشلاىةلابلا ذه نال ذيج فر غلاة دنعابرضديرضف توم

 د جوت لاه ُثيغتس واكسب والو ىت>لاقولو ةينقلا فاك ديد-دلا برضلا ىلع وهذ :كداسكل
 عباده نو هوقو ىلع نا حرشو ءىوجا«دج نيرمال | ىلع عقب اذه نالرمب ا ا

 ةرمهم أ هنلّتقءلوا هنيرمضملاذكو طقف ةغلالإ هناف لوالا فالذع مق. لاو ةغلاسملا ىتعن نيرمالا ىلع
 ىلع هنان هسلع ىثغت يح فلان مالو ا ال هكرتي تح هنبرض.ل هفاك ةغلامملاو ةرثكحلا ىلعوهف
 هناءاضتقمو ىجليز قةحتدقو ملثم لعفل مسا برضل نال (حئااهرعش د خ هلوق) 0

 تولعت نانمعلا نال لك موهو تا معدي ح رمصملان كلا مباصأف ةياشنوارعت < اهامرولاضإ أ ثنح

 اضءأى رات نص نا بج وةر وصال ىنعم هي تقل مت ناو هودنو قدملابث :صال نا-جوبرذلا 3 وصي

 ا ا ا مالبالا عم ترمطلاب ثنح ناسحمو سئاوتب وصلات قلعت ناو

 رعشل ادم ثنحت اء لوقل !نارهظاذه تعاذا مف لا اك عفادريغ هنوكلأ هناود دألاتاو لكممالا

 اراه تماما ىف مزج ملا هللاو الو هيملةرانغال ىف :ءملاودر ونضاابنهلا ى 00

 عماجلان مالا فاك ميمعلاو د (خلا ةرعالملا لاح قشناكوز وز ىتا سل
 ةمعالملا ن ا رف لاقاذه نعو ميدعلاوه ليصفتلا اذه ىلووف اهرعش فتنولو 2
 ايرضىممتالةسرافلان ادلب اهنال (ثنصالة .رافلاب هتي؟تناك اذا لءقوهلوق) ربت تت الح
 دقعتتةروص مك ذو هيف هللا تدك اح ىلعهنيعدقعهنال( ثنح هن اعنا هلوق) ةيرعهطظلا ن نءدوح

 ةامحالو ه.و 9 ةعاَقلاَد ةامح ا ةلاز | ىلع هنعدقع هنال ث :الالاو هلوذ) رهن ىداعلاز علل ثنص مئاقافتا

 فلحولو عجالاو وهو ل- »أ | ىل صفت هل لا كلت ق س٠ رف التءالا بعز وكلا هِلْثسم س ا.ةريص.فةُعاَق

 هررمضف ةفوكلاب هلئقب ال فاح ١اذكو ثن- ةعجلا مون تامو نسا مونهح رف ةعجلا مونانالو لتعال

 ةيريهظلا عر منمعل ادعي كلددح وب نا طرشد هناكمو توم ا نامز رتعلاذاةفوكتلا تاموىدالا ف

 !انالدإد[كدولت علا رق 5 ناكنافنيعلادعب حل رجاو ترضلا قو قا طرف ك١
 نا الوا هبرمض نأ ل م ظاانءرح ىخذامل ا ىنال ىل. 2مل

 رمضرال ضي رعوهو فلا ارق كرر ضال كت :ًارناروفلاوني ملام جخارتلا ىلعووةهْنب رضالة ثأر
 روهشلا نودام هلوث) رخل نءعرد ثن< 1 ىل_.هر دقن مءارذ كيرا كَتسشلنا ثذ نرضلا ىلع

 ديس واس رقىلاهلوقب ىون نا امأ3 هم |مدعدنءاذهودعلاكلج" الاو بير ةلاكعس رسلاو ( بيرد 5

 رز انونالاط زارنا اذكو تدب رقلا قرت كحاواةنس ىون ول ى> ىونام ىلءو وذ ةايعموذم

 ل جرين ىذتقت نع

 نإ

 4 /و نحارب

 رب علا
 8 0 لا

 ثنين #كيجيرإ / نإ
 0 كمر .٠

 7 .: لهو قو

 / 5 ىو -
 00 7 1 ا هاي ا

 *فاوررر © 9

 0 و 0
 يل ا 00
 1 2 ىف(. 40 00
 فز 0 ا مر

 2 3س



 (نمعملا خه نمىفاثلاءزحا) م

 نال لك_ثموهو فنصملا ركذاذكهرخ 1| ريرش هقوق لخق برس ىلع امال فاح هثلاةلا شارف ملا

 ١ رحب ريرسلا اذه ىلع س آمالنا اا اك اتسع هلك قواك يرحل ناك اذا ب ةوهاا كلا اذه

 ةرهوجلا نهلمغ ىر ودل كلذ عقو اك ف رعملا ىلع همالكى ريرسلا لج نك و تصلو ىبلي زللاعتت ا :

 | ركتملانسبهق 9 قرفالاذهو هءلعز مح هناللفسالا هم ةسنلاب ثنحا مدعللاقي وأ ردلا ناك فرعملا ىلع 0 ات .:

 أه هركذامناىلا هرزاشأ (ملافاتخملا ىنرك ذو هلوق) ا ثحف ىل_عالاب ركنا ىف هنحامأو نيعملاو 0 0 25
 1 لج اذا هنال ق.فولا هحو ىلا د# لوقن تملا قروك دلال مق هلو ةءراشاو فاتت خا اكفلانغ ف تصملا

 | هلوق) تنصف سوي ىأدنعهنان ماتا ىنامهغلاخال د © لو هنا ىلع حلا مدع ن م فزصملاو رك ذام

 || هنارداونلا ففسو: فأن دش قوؤك ذألان اال لاق لقب ريغلا ىداكحي (ثنصفسوروألاق
 لعن (د# لوقنثلا فر وكذملا لق هاو سَ تان ثدا ةلام,اعمونلاب نادوصقمامبال ث نحال
 | هلو”)را اةةاوهدهلوق ناكل ان ع ىوجاديسلا لقتو يمعلا اوه دج لوق نا جارسسلا نعان خيش

 || فاولام فال *افرعام لع - لاموائاندعي نال (ثنح هلوق) 0 كب وهورد:ءالملاوه (مارق
 ىلع هنأ ثذحال هنات ش ارفكلذ ىلع شرغف ةنيفسلا هذه حا اولأوارب ءرسلا اذه حاولا ىلع ماننال
 طاسد ىلع م ناز تحةراخا لع ىتمرا فدو العش انه اع ىثد ضرالا ىلع ىثعال فلحولو حاولالا

 سلي كعو] 5 شوج تذعي هللا ناكن الممكن ) هندي رتكحار تعا ازكف كشارو اكن روث ىلع تن ا (عرذ) ثنحصال

1 9 
 00 ل ئاسرتارو  تداعالن رمنيكر مشملا نم نال قلطت الاول اق قلاط هتأرماف نيكرسشملا 6 2 ا ا

 دقولاقردلا اك اعرمش نوكرعشم مس اف مم افطأ بذسعب عال نم نعكرمشملا ن ننال هنو دارأو ضار هلا ا (يد 7
 لاقف ناسهو نب اهجولا اذهريغ ىلعزغالا اذهدروا ل هر

 دعلإ ىلع
 : رمت نإ كوم ارامل لو دع را اق لهو ىهرإ . مث

 : موعفني كل. 1ذىلاعت هلا لاقمهعفتبألو هلوسرو ىلاعت هللا نونمزد .رانلانو رانرافكلا ناد انعمو قىدكإب كر تيل

 ٍ ما نودمؤمم هواهرمأ» نوءاملا ا بناهر اع ناو ةورتا ىءعمتدملاز نعأو 0 . اوأراملمهئاعا و : 97

 : ع ع و جوج عج جوج ويوم وو و جوج بج هج بو بلا 1 0 نار
 : ا «(كلذريعو لّمقلاو بر ضل ا ىف نيعلا تاب) ةز»عب 2 َ هام ر 0 5-35 : -/

 ا جبببببيبيببيب-بيب ب ا د ديل
 | لعف لكوهو (ىحناهب صةاامو هلوق) ردةامحلاو توملا (نيلاحلا ىلع هلوق) ربت ةوسكلاو لسغلاك 2 3

 لانا غكفا قاوفادءاناو يمعلا ىلع ةانحما ه ف عضوتريقلا ىف ىذعب نموروص: تالت وملادعيوملالا || عاقبابرضلا نال( ث:هال توملادعب ءامشالاه مله لعفول هلوق) رد ل بقتو خدكرسو غول وذل
 || ناحروا سدش> ن هةريغص همز هزال و هرب غوشو تدع دبا ابين مال تاداولع وأنا

 نا نم ةضدقبهرسف نمل وق ىلعل كا الواماعا .ةيفضقو هلاماركاديا صتحم كلذ نوكي نازوك تاذ

 ها دعا نك «عرتول ذو تملاف قةعنالف قالطالا د نءُْكيلَملا ابدا يقول اور رهشأا|
 ىلتقل مالسل هما ءلاقتا 5 ناف تملا قىقح الف ماهفالل مالكلاو هت رولالهلوهف عاب كايا زمنا

 كناىلاعت هللا لاق تلافوابنعهتلاىضرة شن اعتذر تاقاقح كبر دعوام خدج و له نيكرشملا ر مردد

 كلدن و «نازوحو مالسلاه. أد هب صتخشو ف تن' نئلورو.ةلاىف نم عهدك ت تنأامو ىلوملا عسل ال
 الو ريق: هتناهاو هج طعس هما اركحالوخدلا. نم ضرغلاو قولي باطخلا لمدس ىلع الع ءامحالا طعوأ

 !ٍ ةينبلاوملالاتس<امردق,ةاسب هحل ه5 عضوفريقلا ق باعت ن نمنإ لع او ىنيعتوملا دعب لكلا ق قت

 رع س ا ءكااكردالا ىتلا ةقرفتلاءازحالا كل :ىفةامحلا لصق لب ةنسل لدا مرش تبا
 اا ورنء وامك اذاةأح ريغ نم تءملا بذعب دنع نات ىحناصلا |نسحلاىنأ لوق وذ نع مدت !!ىلعهلوق ىن علا

 أ| دع دم مابي لم كة بحلم هولا ضو قنم العال تملا نوك نا ملعاو ةياهنلا اك تسل ١

 هررع4
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 انا:ًارملانال مامالا لوةبءاتفالا بح ةممو راارابدلا فو لوقأاممطقوأ اهسفن ناّمكن مالا لزغتال ةأرمل
 عقاولارصح ا نأب ريمخ تنأو ىدنفأ حو ةمالعلا اقر هئاه+و :) ءالموه نطقوأ ناتكح نه لزغت
 نمالان ارغب الرصمراب دءاس عج نا قداسلا مالكا نم موهفملانال عنملازي-ىف نيمالكلا نيه ىف
 اسال نهجاو زال كلموه نطقوأ ناك من ]زغب اهءا ف ضعد ناق كلذكر مالا سدلو نهتطقوأ نهئاك

 اجيوزلان اكن مالا نازغب ال ةصورلا رابدلا "انعم ناقحاللامالاكلان هموهفملاناو ماو رالاءاسن

 'نوبيغ نيذلادونجلاءاناهسال نينطقوأ نهناكر م نلزخ اهاسن ضعب ناو كل ذكرمالا سداو هنطةوأ
 'ةأرملالزغت ناا مو فلحلا عقو ىتلاوداملا فب اا غلا ناكن اف بلال اريشعب ناىلوالاةنينس مهئاسن نع

 ماكنه ةأرملالزغت نا اهم بااغل !ناكح ناو مامالا لوب ىتفين ا بحاول اة هنطقوأ بو زلا ناك م
 باوصلاو لزغلاو نطقلاىأ (هكلمىفاناكاذااه.مالهلوق) ىبرتناا ذوقي تفي ن ا بجاولاو !همطقوأ
 هتلزغف فاحلا تقو هلاكولم نطةلاناكول هناكلخ هلوقب دافأو رلا ف لاق ىوكرهاظو ةامدارفالا
 ىدهلا ىنعم فلا ىفو ( اهب قّدصتلا ىدذلا ىنعمو هلوق) ىرتن ا هيلع قفتموهو ىلوالاب ىده هنافهسلف

 مرحلا قهحذبالا:دهعلا نعوب رخالف ةندرو أ ةاش ناكن اهارملا ىدهسامل مسا هنال ةككدي قّدصت امانه
 سلف يذلا دع قرم.ولف ناتباورةاشلا ةعقءادها ىف لمقو د ءاده اهيز الف كانه هيودصتلاو

 وهذاهوضورادءادهاكل قمل امءادهارذنولو هتعتوأ هترعب كم ىف ىقدصتلازاح ايونرذت ناوهريغهلع

 مزتلاولاول ةمهن ا عمدكع قّدص::'انالاةدهعلا نعي رمال باكل اهل مىف را رصا اق ىبستتن ااهمعقب رذن

 ةغمصب مازتنالا نسب قرفي اذه ىلعفرمةفلاو ناككملاو م-هردلا هنيمعت انغل ا ةكعةكمءارقذ ىلع قّدصتلا
 صدختال ةقدصلاو ةككنوك.اع صاخ ىد.! | لول دمنا قرفلاهجوو رحرذتلا غصب هندب و ىذا
 بقعثو هقورف ىفىفارقل اهرك ذماسجالا قد د ب وىناعملا ىف ةففخلا ءارلاب قرقي نا لعاو ةيلاليترمئاسهب

 اهرسكوءاتلا من: (عاخ سلو هلوق) ان ثرلا كد انقر فذاو ىلاعت هلوق لمل دب ىلك ال ىلغا كلذ ناأأ]
 غي دارفالا ةغصنأر قي ناز و ( ىل- سدل هلوق) نيءلارسك د ةعلا (ْواَول دقعوأ هلوق) ىوج

 هلوق) ءاماادب »ثنو ماللارمسكوءاحنا مذن عجن ةغ.صب و لكالارصتت اهءلعو ماللا نوكسوءاجلا
 ةملح هنمنوجرذتستو ىلاعت لاق ىلا مسا تحت لدي صلاخل اؤاؤالانال (امهدنعؤاؤلس لبو

 ىلالواُواَولو بهذ نءرواسأ نم ا,.ذ نولح ىلاعت لاقو صلاخاواًوالارحل نم جرذتس اهناو اهنوسلت
 ىاكلاىفو ناءالا ىف ةريتعملا ىهدداعلاو هضفوأ بهذياعصرمالاهب ىل-هّتلابرحت لةداعلان أ ةفينخ
 (ةضفاخالهلوق ) ىل.زداتعمدارفنالا لعدن ىلا نالام وق, ىتف.فانرابد فرعملا برقأ اماوق
 ناكولو ل اجرال ل-> اذ. ؛ووريغلو هل لممتس اًمهو طقف نزتلل لمس ىلا نال لماك ىلح سدأ هنآل
 صفاذ ناك نايءاسنلا حامةمسه ىلع غيصاذاة ضفلا حاخر | ةيابتلا ىفرك ذو لحاس 4+ ولك نماملخ
 ٍ رحب ى-راوسلاو حمدلاو لاذ“ |نالضفلا عاضدبق ثنحلا مدع حفلا ىف جدو ىلإ زميمعلاوهو ثذح

 ) ريصحو أ ط ا: ىلع هلوق) هددح يش ردلا ف لاةسهذياهومهضفلا عاخناكولو طرقلاوةذالقلااذكو
 ناكولهنا تشو شسسح ىلع سل ولامرأ لودلجو أ تحت نمولو هع لصفنم لئاح لكك لذي دارأ

 رهاظلاو كس: اذا فافجابرهاس هنا ل لدن ضرالل عمت ششحلا ناف لمأت هيفور هن ثنحالارعاك
 ىل-ءلب ضرالا ىلعاسلاح دعب الن اك ناو ثن< ضرالا ىل_ءاسلاحدع: ناك نات فرعلاى ارظني هنأ
 سدل ضرال ا نمد وهندب لااحدو> ول ىلوالا (روصلاعمج ىقث نحال هلوق) ىوج ثدعال ششخلا

 الف هل عمت هنال هيام لت ا ناك اذاام فالح ضرالا ىل_عاسلاح ىمعمسال هنال ثنحالف فلامجإل عداتب
 اد_ه ىلع ماني ال فلح ةناثلا همعبتلا عاعترال تنال هياعساحو هطسف هروث عاخولو الئاحريصت

 ة.سفلا عطقنتف هلثملا هت نوكمالئ ثا او هلم هنال نحال هناف هيلع مانفرخ[ اًارف هقوف لعفس شارفلا
 ىل_عشارفلا عضوي ثنح شارف ىل: ماني الفلق هركتول هنالهملا ارا ثم شارفلا نوكيدنق لقسالا ىلا
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 نالاملوقي ىفين ا انراند ىف بجاولاو تفلا لاق فلحلا ل اسىفوأ كلذدع ناطقلا كل نانمب قرفالف

 (نيحملا تف نم ىفاألا ةزجلا) س6

 ىو رود# نعةعام-نااهاور ةفرع فق ىتح ثا<الود_سافلا نود معلا لعوهف يعال فاحوإ 7:
 ةرملابمرح ىتح ثنحالرةعبال فاحولو ةرانزلا فاوطرثك أ فوطد ىتح تنال هنا فسول ىل نورشا
 ملكت مة عكر صفر تنأف ةعكرتءلص نا .ددعل لاقةريخذلا ىنودّرحلا فاذك ًطاوشأ ةعبرأ فوطي و
 ىقةعهلوقو رهن ةمناثلا فالخءارمتب اهمال ةعكر, لصام ىلوالا ىنهنال ىلوالابقّةعنمتعكرب ىلصولو قدعال
 لضاذاام ىهو ىلوالا ةلّسملا ىفهقتعمدعل ل لعن حلا ىلوالا ىف دنالهلوةو كوالا ةعكحر اب ىأ ىلو الاد
 لاعلل ثنحو نيعلاتصلاو ادع وأ هلك أدع ناكو موملا اذه نموصمل ف ل>ولر ماكنت مث ةعكرأ
 اذك تنأف مولا لصتل ناهتأر مال لاقولاكوهو ىسانلا نهرو ص:كروصتلا لب ةمعل ادتعت ال نيعلا نال
 قاكمنعالمدلار ورد ن اللا ىفقلطتو مدن نيعلا نافةعكر تل صام دعب وأ يع اس نا تضاخقا
 هحرشو ربوذتهنجو روصتالف ماقريغتاملاوهو لهفلا ل نالز وكلا ةلّثم فال ةضاسقسالا
 وهو ةدحسلاسفتب تنحي هناماضتقم (ةدصتلا,ةعكراديقاذاهلوق) ربنلا ةعجارع لعن مالك همفو
 هلوق) ىلن زثتح ىتمركن يملا دهن | فال[ هواهم سأر لا عفرب ثنحي مهضهد لاقو ضعبل ا لوق
 ىلع هنيعد ةعن اهنارهظالاواوفلتح |نيةعكرلا دب دومشتلاردق هدوعق ىلع همنح فةوتب لهو (عفش
 تاوذنهوهو ضرفلا ىلعاهدةع ناوةدعقل الة ثنحال: الص لصن ال فاحاذاوهو لءفلا دّركم
 ىتح ثنحنالرهظلا لص ال فاحولو ثذح ع رالاتاوذ نةناكناو دعقن ىح ثنحال كل ذكف ىنألا
 هنارهظالا .خفلا فو لاق ث.> حفلا نعرهنلا فام فلا ةثوهو هي ريهظلا نعرح عس رالادعب دومشتي
 حصلا ةالصك ضرفلا لءاهدقعن اوةدعقلا لدق ثا <ةالص ىلصد اك لعفل ادرحت ىلع هنمع دقعن ا

 ثنحالر هلا ف هلوق نمال نوكت نا لق<تاق ناف ئبتناد_عقب ىتح ثنحالن ا ىتءذن رعفلا ىتعكرو
 ىلءاهدقع ناو هلوق كلذ أب تلق فلا خالف هءلع و اهفذ- باوصلاو زساذلا نمد ار بعتلا لك

 || هلقنامل قننادعب ىوحلادم_سلاتيأر ىلا محدعقي ىتح ثنحال كل ذكف ىنثملا تاوذ نموهو ضرفلا
 باوصوربملا رادع نمتطةسالن | ىلرهظ بحل ةيريهظلا نعءانمّدق ام هلكشتسا جتفلا نعرهتلا ف

 لاكشا الف هءلعو دقي ىح ثرصال كلل ذ كف رخل اهل أود لل د.ةدعقلا لق ثنح الل اعبي نا ةرامعلا

 ثنح عدرالاتاوذ ن مضرفلا ناكناىأ حلا عبرالات اوذ نمناكئاو هلوق نم رمل نع قدسام نأ
 |١ ثرمافحئارهظلا لصب ال فلحواو هلوق نمهدعب اع لكشدف همالك قابس نم مهفداكةدعقتلا ل .ةولو
 صوص ةالمص ىل صد الهفلح ىونهناضرفلا ىل_عهنعدقعىأ اهدةعناو هلو نمدارملان ارهظ

 عد رالا تاوذ نم ىلصاذاثنحاذهلف ةضو رفمةالص ىكصأ اللاقن أب هنبع ىفهبحرصوأ ضرفلا
 ارح كلوزغمىأ (كلزغ نمهلوق) قرفلا عضوفرهظاا ىل صال فلحولام فال دوعقلا ل_قولو
 سلو جيمنف هكلم ىف ف لحلا لبق دوجوم ل رغلاو فاحلا لق هتلزغولا منال هيدسق . (هتئازغف هلوق)

 | باوصلان اقضالو بون عف ري مسفلا قاذك (بوف عضوملوق) حاتفملان عىوجاقافغتا ىدهوهف

 هدجأدرقلا اذهوردعبلاىلاءازعوا هزغنمهلكن اك اذا عمهضعبهدمق (ىددووفهلوق) هبصن
 ايوث سالب ال فاح هصنو اهلزغ نم لكسلا نك. ل ناؤابدههنوكمو زاىذتق امهيف تدح ولد رعلاف

 || نمابوث سدلف ةنالف لزغنمسلب ال فلحولو ثنحال ىرخأ لزغو اسزغ نمابوت سالف ةنالف ل زغنم
 نمهلكيوث سال.الا ثنع1 بولاوهو لوعفملا كذ ن اهنا لصاحما ناكف ثنح اهريغ ل زغواسفزغ
 1 ذمدعل لسقلا اذه نهدف سحامواه ريغلزغ نمهضعد ناك ناواقلطم ثنحو لن[ ناواسزغ

 ناكم.س ىلاافاضموأ كلملاف معا مارذنلانال (ىدهب سلامهدنعو هلوق) هماللك فبوثلا

 ؛|اظاغلالاب دارملاوهداتعلاو جوزلا نطق نمنوك. داع أرملا لزغن اهلودجو: لو ىدهوهف اذك تب رتشا
 دشنحو ىدهوهف هنطق كار غ سس هكلمأ انو: تسل ن ال اقهناكبوثلل هكلمسساطزغب قيلعتلاف

 2 تا ا تت سمبل
 0 ج5



 م (نكخ مالثء ىلع

 ضعن هللاتدسيدارأولو (هللاتديىلاهلوق) ةفلحملالواذت نم ق.سام ىلع ىنمم ماعلا صصخت هنال

 هتدب نممرحبملاذا اذهو تاقرملا نم مرح ثدح نمال جارلا ىلع هني نم (اشامهلوق) زيتترعأ َح

 مرحلا نم مر هنافاح همزل ىذلا لع نادارأو ةكع رذانلان اكن اواقافتا هنم ىثملا همز هنم مرحأ ناف
 00 ةرمس رذنلاطاقساىأ هطاققسادارأن اوهريغك ران لا فاوط فوطن ناىلا شامت افرعىلا جرو

 0 3 3 3 5 3 1 5 0 . . 1 . ع م 00
 ناز لو ىلا همزا جاجا همز هنا هجولاو فال: هباهذ ىف نما همز لهو هنم مرح و لمت حرت اا
 . 2 . 0 ئذ همزل»الو هلوذ) رهن اذهاذكف هم مرععل مارحالا لحم ىلابهاذ ل. امركم سدل هنا عم هندلب نم

 ) هكا |: |نيكسنلا دحأ ه.فروعت هنا قبسامن !تسالا هجو ىوج نا تس نتملا فامن | ىلاهب رش (اسانقأأ|
 0 1 1 (رمعر ىئاوحلاىأ (ماىناوم فاذكحهوق) ةدوصقم دب رقب سيلا ل مازتلا هناسامقلاه-وو
 *الايب تاما يا تكر طؤالا ادهن ال (حارذانلانو :نانم؛قرفال مث هلوق) انحش هرادهللدسلاح رش نعالقن هب زامخا

 . يزور, تهكير. > ىعت هم, | هما, ةكمىلا ىثملا ىل_علاقاذا اًذكو نك امالا نالتحخا,فلتخال مازتلالاو مارحالا مازغلا نع ةياكراصأا
 رايب[ حالا فالي. ,٠ || هيب ةرعلاوأجلامازتلا نال (حاجورخملا لعلاقاذاامنالختهلوق) ىبليز فرعال امهدحأب مارحالا |

 ليت ||| ناك انالف لق نا ىلع هل لاق نأ, ىداعملارئاس ىلا رذنلا فاضأ (عرف) ىلبز فراعتمريغتارابعلا

 مزيكا ل نو - م [ارذنلا ن الئ هب همزابالريغالر ذنو هفاهمد ءد:عاما ةينلابانبع نوكيا تنحل انةرافكلا همزلتو انيمي
 ٠ [هلزإ - ا 7 هلوث) ىلا نبا حرش نع ىو< مصنالف ىصاعملا عرمشب لودانعلا ىلع هللا هعرش اع هسفن لع بابا

 6 يع أ || لمصناهجولاو (خحاامهدنعو هلوق) رهثو رحب اهذلاو جو رختاكىسلاوةلو رملاودشلاو رفسلاو هزدا رانعإ و١ بام 0 + || قيسإك فراعتلامدعل (ئثهمزلالهنافهلوق) رداهبازيموأ ةبعكلا بابوأ (مارحلادصمملا ىلاوأ
  ةووي . كا قع || دم لاقو هلوق) منفلا نعرهت فالخلا عفتريف هيالاققفامهب كلا اس مامالادعب فروع هنأ ىل_ع
 3 وا امهلو ا مدعوهو طرشلا قةحتدف جلا ءافتنا هيرورضنمو ةصختل اوه مولعمرعأ ىلع ةداسوعئاهال ( ىتتعب

 ا هدد [| لعمر طاحأ ناو ةلطاءادوصةمىننلا ىلع ةداوشلاو ادوصةهىننلا فاضي أ كحل تدق ل دنال ىهو مى لالا ١ السلا طمالذاةلطار ةسحضتلاب ةداهشلا نال عجيل هناا ده. ثولاكلبقتالف ىننلا لع تماقةداشذهنا
 0 اعلا كدت. لأ موءلارادلا لخدتملناهد_.عللاقاذا كة لوسقم طو رشلا قىفنلا ىلعةداهشلا ل.و نافاريستدهاشلا
 كنه رب فورم مرر ل اكلم 7 ىلي زرادلا جراخ هنوكوهو نياعمرمأوه تلق طوسدملا ىنهركذ لمقتل خدي لهن اةندسل اماقأافوح تنأف
 فلم د مالا و لإ ةداهمشلا مك" ةقدعلا طرش نك لذا ةمضتلا ىف هل ق>الاكد علا نا هءلعدرب هءأب رمدقلاا تف ىن هبقعتو

 3 6 قير | هجوأ دلو ةفانتلثم ىف لا مدعكلوخدلا مدعف طرشلا لع هنال ب و رخما فهل قالك ذك اهب
 وب ) 5 . ىت 0 دقو بر تلا »_-هق ىلع. ارطغملا نع كاسم الاوه موصلاذا طرشلا دوحول (ةعاس موص:هلوق) رج

 2 ماكل 0 ل ار اركيرمسملا كامالا نالو ثنحلا عفتربال كلذ دعب راطفالاب مثالعاف ىع لعفلا ف عراشلا نال دو
 زئاجلا لعوهف موصدال فاحول هن اىئاترقلا رك ذو ىاب زثذعلل طرشن سدل هملع فولحملا لعفل اراركتو
 8 00 باكا ىفامل فلا خيوهو ىذاملا نعنبعلا تناك اذاالا دساغلاب لصحيال كلذو ىلاععت هبا ميظعتل هنال

 يل ةيو ب...( قالا لجو مويلاوه ىيرلا وصلا نادروأو ريخصلا عماجلا دج هنال عمأ باكل فامناالا
 0 ئ اقالطا ىنعب مويلا نودام ىلع قاطأ دق هنأب ةمد رشلاردص باحأ أو ىوذال | نع هل نم ىلوأ ىعرمشلا ىلع
 رح ( مون موصب ثنحىأ هلوق) ىوجرابنلاهدارأ (هلعف هلوق) رهن ملل اىل |مامصلا او ىف امعرمش
 مودلاب هريدقت حب رصتاموب هلوو ريتعملاوهو لماكلا ىلا فرصتمفردصملاركذ ياقلطم موصلارك ذهنال
 عورشلاب ىأ حاتفتسالاب ثنا سامقلاو (ةماتةعكربهلوق) ىليز لماك مون موصدالا امم ثنحالف
 تايملاهةفاتْخْما ناكرالا نعةرابعةالسصلا نانايسمسالاهحو موصلا ىف عورشلاراراهتعاةالصلا ف
 ىئاترملا رك ذامهلع ل كش و كاسمالاوهو د>او هنكرنال وصلا فالعالم ىمال اهعيمجب
 ةراهطربغب نوه تن اةدسافلادارملانوكي نا الاةدسافلاب ثنحالفةزئاحلا ىلع عبقب ىلصب ال فلح



 (نيعملا ف نم ىلاثلاءزحت 2 ١

 اعيسم ناكءاوسلطان عملاف ىوامس نيد ىالام نكيملاانيضوعلادحأ نا لطانلا نمدسافلا زم ىف
 نكمأ ناضعبلا نودالامن اددالا ضعب ىف ناك او هن عسملا اذكول طاب رحلاو مدلاو ةتسملا عنف انمثوأ
 عمق لطاب عسبلاوأعسم هن وك نيعت ناودساوددعل ابر اوأ اراب ديعلا عميق دساف عيلاقانمت هرابتعا

 ما ةتنملا عنف هلوقو د_اغلا عيبلا بان ىقحراشلاو ري ذاذ كح لامايرل ان مهار دلاوأ مهاردلابرخا
 لان عزملا قةكلاهرلوةسافةمأ تناكولاذكو (ربدوأ هلوقإ) انذاهفنأ فتخ تتاموئتلا ىأ
 فولحماناكنا قرتستو ىسن شبر حلاراربق تو دترتنا زاوسأبلا ع. لاقبالو هلم تاوغبأإ
 تافرصتل هذه دعب نكعال ك لذو كلا اًذهرابتعان علا ىلع هنبرعدقع فلا لا لونانال ىئناهيلع ْ

 ىلا ارظن عمملا نع ساملا قةحتذ تاموهوملا ىلع ىنننال ماكحالاو موهومريدملا عسب ىضاقلاءاضةوأأ
 لاق سم خي ادملا نمو عسسل اهي عنتمىذل اوههيال قاطملاربب د ةلاوهرب دوأ هلوذ نمدارحلاو أب ز لالا ْ

 قرذال هنا عم ىثناهيلع ف ولحن اكحذ ا هلوق. ىلي زادينقت هجوامتاق ناف لاحالا انه ىقاطتال ٠

 ايدس من رحنارادباقحوادترا اذادالمتسالاو ريب دّتلادعن عبسلا نم ساملا مدسع ف دلولا مأو ريدملا نيب |
 دال. تسالادعب عملا نم ساملا مدعناىلاةراشالا لبريدملا نءزارت>اللالكلذي هدمسقت تلق اقرتساوأ ّ ملي... 6سم

 ٠ تو انج فرع لفن ملا وعيب زاوح ضاق ىذق اذ اهنا نم يصل اوهام ىلعءانب دولا مأ عبدي ىذاقلا ءاضق درت قةحتبال ا :١
 قرفلا اذه ىلاو هحولا اذه نمامهندد قرفلاو ميصصلا ىلع ذ-ةني هناف هعيب زاوح ىذق اذاريدملا فالخبأ فاليري ةقلاي 00 -.

 ركذ نو عسلاب ىذا لاءاضةربدملا بناح فرك ذاذهلو ىثناهياغفولحملا ناك ن اهلوقبةراشالا تعقو 0 30 اعد

 م'اكريدملاةالاوهانركذ ىذلا قرفلل برا رادب قاستلالاو:ٌدراااهناح قركذ لئدلولا مأ بناحىف كلذأ ولو اوي هر
 | هلو) ةدرادعب تقرتسا اذادلولا م'اكهعبب زو هناق قرتساو ىس مثبرح ار ادب قو ديرا اذادلولا ْ ا هل 27
 || ابتادحوزشش روك ذملاو ريغصلا عماجلا ىنافالحخ كلو ةماو راارهاظ ىف ماللارسك (ةفاحملاتقلطأ ءادىح هوي ع

 مالكلا نالاناشمذخأ هيو ناعضاقل عماجما حاكن ىفو ىدنع مصالاوهو ىسةرملا لاق قلطنال ٍإ 0 1

 لاحم << ن الو الاةريخذلا ىفو ةلالد ريغ ىلةأر م لكل اق هن اكف لاو سلا ىلع قءطنبف اداوج يرخأ يتلو 7
 ربغةأرماكلا هلوق نيب و اذهن مد قرف مئالالاوا لع قالطلا عر ه.ضغ ىلع ل دت ةدوصخ امرندن ىرح نا
 لدن لذ ةأرملاهذه لحال ةأر لاه ذهريغ هلوق نأ ةأرملاهذه قلط: الق لاطىلةأر ها لكلاةفةأرملاهذهأأ
 ةركسذلا تحت لخدتال ةفرعملاوةركشلا تحت لح دتةركشلا (ليكت) ربت تلخدف هلم أزال مماوأ

 / عراد لاوولو هيكل تح فلات اهل عنو ءزغلوأ ةلرادل او اذ كف ذحارازل ا هده لحد نال اتواقأ
 . )أ خرط كراذوأ هلوقل ةم لاب فلا لاب ثذحلا مدع ىفو ردلاقاذكمفب رعتل فلاحا ثحالكرادوأأ
 ىف ةفرع اال اةركنلا تدك ل دتال ةؤرعملا امس الا فو ةدحاو نمع كرادوأ ىرادهلوة حو ن ارهظأ

 تاء'دف قلاطتن أف دحأ هذه ىراد لخد ناك طرشلا عضومىف ىهىتلا ةركنلا ىف لخ هتف ءازحلا|
 |ىضتملنا (ةقث) هحرشو ربونتةركنلا تدق ل_دنال هفرعملا نال ن<لوهاهلخدولو تقلط ىهأ
 أراطفاذكت اق ماحا اذهب أت ىهذتل نا + قالطلاعتو هتسكف اذك تنأف نصلا اذهىناذهأ

 رماف ىلع بصق ءامزوكل |قناك اذا كربلا ة لا تس اءنيعلا نالطسل ثنداعاو قال_طلا عفو ماا ١

 نارهاظلاو رهن:داعوال قعنكحمم ناريطلادعب مالا دوعفالاو ر وغلا نبع ماا ىف اذ_هناكو ْ

 (ةطاخما ل وانت,هلوق) هريمتدع نام ندعلا ىف عسضولاذا لالا حرفلا فاضد َ :ريتعمةب روغلا |
 ىتفأو هب ريهظلا فو (لدنال ةمط اسخن ن اف سوب ىنأ نءو هلوق) فئنصملا هءاع ىذ هام ىلع ا

 فسوب ىنا لود ىناول-+ا لاق ح اتتفملا قو ىدةجرب رهاظلا فرعلل فسوب ىأ ةباو ربىودزيلا ىلع مامالا |

 فسو ىأ ياو رهجو ثدح اان لاكن ا هرك ذامىلارهاظلا فرعلل هلوةب ىدنج رلاراشأو ىوج عصأ
 ث.> للا نمرردلاةرابعفام ملعب هنمو ىهالاه ريغدارملازوكمةاهئاضرال مالكلا اذه ل اقام هنأب |
 (ءانضقالةنادد هلوق) ةفلحاريغىأ (اهريغىونولو هلوق) اهريغة ين مدو هلوقلاهج وكلذلعحأ

 9 . ء
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 هلوق ىل-ءلوخدملا عسنع ىرتثلارا.خنالد ول كلملاوهو طرمشلا نالهدنعهر قدعن ال ثم رح تناذ

 اير ئالئا صصص هعابق وهف هتعب نال اقولىتح (حلاعنجال هي رلاو بنعلاراتخ نالالوق) ىئلي ز
 عم طرشل ادوجول هسفنلرا ا ارش عسسبلا ف ْثنحاحتاهنال ىرتشلل قرعريغوأ ايبعمناكن أو ثنح

 نأسعنمالا» مل اة ٌورلاو ب علارامت الذم كلم نعهلاوز نم عنام عئامللر املا طرمش نالكلملا مانق
 اددعىرتشافرحوههادبع تنرتشان القول فسوب نأ نع طسلافو(دساغلاءاذكوهلوق) .هلاوز نم
 تاحن اف قرح ءارعش هنالدساغلاءارشلاب ثنح هنال قدعب الاص”ءارشءارتشامث ع-لااكراتت ماد ءافءارش
 مدعلءاز ىلاال نيعلا لفت عّتاسبلا دب ىفد.علاوا د سافءارش هارتش اول هنا ىلع لماداذهو تعفنراو هرنمعلا

 ةرابع(فسوب ىنأ نع ىورباملافالحن هلو 3 ) ليز ءارمشب نسدل هال دعب ال ض قلاب ض.قلا لبق كلما |
 دف الاتاذ ص قاندسافلا نالالصا امهدحالر اخ همفاعالودساغلاب ث نعال هنا سو ىأ نعو لي زل

 عنعراخلا طرشو هجو نمامو دعم طرشلاناكف لح ادمفرال هنال لكلا ىلع ضمةلادعتالو لالا كلما

 نكر او ةماهالا دوجولاتاذ لماكهنارهاظلاهجول وقالب باح الاكراصف دقعلا, قاقحتسالا قلعت

 دكوفنصملالوق ققالطاللدسقت (حجااذهو هلوق) رض:ال < او كلملانم كا فلختو لخماو
 دي ىفوأ عئاسبلا دب ىفن اك اذاءارشلاو ا عسبلا ىلع هفلح فاد سافءارشلاوأ عبملا» ثنحاستا ىأ دسافلاب
 داخل ىرتشملاوا عُئابلا دب ف ناكر اق (انوهذههلوق) هنع هكلم ل زب هنال ندر وأ ةنامابىرتشملا

 عببلا 2 اك هنال: ) ىدع الدل و١5 رهدقعلا بقعاضن 5 ريصنال هنال قتعب ال نهرلاكم ريغب انوهذموأ

 ناو هلوق) ىلبز محا |ىنانتلق ادا نيعأا لفت ناىتيذبو تابلا يملا علاكعئاملا كإم نعلو رس

 ىل_عهفلح ىفادساعءارشلاب ثنح انا ىأ قراسلا قالطالل ديت اضبأ اذه (مناىرتثملادب ف ناك

 ولكن وهضمرنغمدب ىف ناكوأ عثاسبلا دب ىن اكن ايمي ف نكيملول ف انوهذم ىرتشملادب ناك اذاءارمثلا
 هذ هوأ ةأرعا جب وزتيال هفلح ىف هنالءارشلاو ع-.بلاردمق ناكل نه رلاكه ريغب انوهذموأ ةناما هدب ناك

 اهتمدوصقملانال عحالوا موصن الوا يصب الفاحولاذكو جمسلا قدساغلان ود علا لعوهف أ رمل

 ةراحالاو ةماو دساس غلا, تنشب هناو كلللاه:مدوصقملا العلا فالخ للا اكل انمو تاوثلا

 نافلاماوه عاملا ناكاذا فوقوملا عسبلا ةروص (حلا عملا, ثنح ىأ هلوق) هحرمث ورب ونت عسبلاك
 انذهش طرشاادوجول فلاحا درع تدع هتزاحاريغب نالذ دمع عامضرح ىد.عف نالذ دبع تعن نا لوقن
 هصنام نهرلا ففرصتلا باى نتملا ف قاس (روصتءالفاقوةومه سفندبع عسباماو هلوق) ىلحلا نع
 ىلع هلج ىف ةرورض ىأ هروصت مدع ميا د: ىلعو ىبوتن اهني دءاضقوأ هنهترم ةزاحا ىلء نهارا عيب فقورو
 ىىوج ه.حاص نذاريغل ريغلا كلم عابف عم الن افلحول ىأب زلاهلاقاعر وصن المو هس دمع عسب
 مدع نمدارملا نارك ذ ثح هحرسشةدوسمش ماس مب ىوجا طزع حراشلا نع باوجلا تيأر مث ةيشاسحلا

 سبدج مشا هلاقامد .ربالذثلم>و عئابلاةزاحا ىأ هسفن ةراحا ىل_عىأ افودو م هسف:دعهعبب ر وصت
 هعبب اماو ىببرتنارحأ ملا ددعلارسؤملاو نوهرملا ددعلا نهارلا عبس حراشلاهلاقام ضقت هنأ نم سنوي
 ردع هعمل هرب وصت نم رونلاو رخل ىفامارتاج نمةريثك هروصف هربغةزاحا ىلع أاقودوم هسفن دلع

 جيورلا ن ماه غصن عابق ةرح تن افامدش كنمتعننا هتماللاق (عرف) 2 ك وضف هنع لاق بئاغل هسفن

 نالانمبسنلاو يوزلا نمةدالولا نا قرفلاو تقتع ىنجا نمولو قدعت الاسم | نموأ ةنم تدلو ىذلا
 هذه نم تيرتث ان الاقولاذكو ىنجالا قح ىنهرارتعان كحال ىنعملااذهو همس مدقتام قرف مدقم
 ريب دتاولع عقبال اواهحو دلو مأى هذ هنمتدلو ىذلااهجوزووهاهارتشا مثةريدم ىهفاشش ةيراخلا
 همال ( اهبهارتش اوأ ةتيملاب هعابنأب هلوق) دسافلاراذكو فنصملا لوق ليبق در ريهظلا نعربمرمال ىرتشملا
 تعب نال اقول ىتح ضيقلا هي لست اولو ع.سلا ماكحأ نمائيشدسفبال ىت>كسحالو ةقيقح عسفب سدل
 انااا مث ىلي زلط ان لقال اودساةهنالرمت هعاباذاام فالس ثذحالرحوأ ةتبعه عاشو وف ىدنع
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 نيعملا خف صوفاثلاءزجلا) لني ماج

 8 نرش ويئاناو سنام .الضالا ا اضا. نعل نو ىدنجربلا ن ء ٠ ىوجرظاناك-لعفب قحن |

 | مالال صاصتتخالا مال دا ا ىذا اعف ةوبال ىوذعمرخأ هنالدن اهةلدنال ةرواجملاب هنمابس رق |

 لحي نا اما نبوحو ىلع لدفلا ن املعا (دقعلا, كلعام لعىأ هلوق) ىببعلاهلاراشا اذكتف ب رعتلا ا

 | نافنيعلا بعوأ لعفلا ىلع ل خدت نااماولختال مح ههاسشاو ماعطلا لك اكاالوأ هرئاطنو عسدلاك ةيابنلا |
 | ناك ءاوسءرعأت هلعغ ناو هو لعفلا كل نوكَت امئاف اوشا تما تالا قابل تلد

 | نيعلا كلل نوكس ل اا ادا هكامنيعلا !

 أ اعفاماو لعفلا كل مال ن معلا كلم تدجو أ نيعلا تر واخ مالا نالالوأ هيو هنا رهط ىاساارم ٌْ ١
 نيعلاوهو كلعام ىلع لمح ماللان الت رخاوأ مالا تمدق ءاوس نيعلا كلا نوكتاهئافةراسنلا لقحال |

 ن

 وو(

 ىفاماو نيعلا نعم اللاربخأتب نكمادقو نيعلا اوهو كلءامىلااهذرمم بجوف لع غلاوهو كل الام ىلعو 'ٍ ل 1

 3 راف تا رثلابجوف التحام هتمدحاو لك ناك كإءامهنمدحاو لكسف ل والا لعفلا أ ير 2 1

 أب رذنيعلا كللوأ لعفلا كاملا بنوك ل < ى الق« امبهتمدحاو لكن اكف هلوقو ريك ان ءىوج || "كبل فرز رب > فوم ير “٠
 | نالفل عسال فلح طيحلاىفامل طرمشن سدللوعفلابعرصتلا (خاانون كل تعب ناك هلوذ) برقلاب || ما اونا اف هعاو 00
 | لعوأ لدفلا لع لح دنت ىنعاماسقالارياتن اب ريم تنأو رحب كرم مللل/ل و. 0 0 /

 |عضونال(لعفلا صاصتخالهلوق) رهن فنصملا هب حرص مرحالف لوعفملاب مي ؟رصتل انرهظ امتانيعلا كلعالإر اكدر
 ٠ | (دقعلا كلعالام ىل-عىأ هلوق) نااهرمأ | نع ةيلالين تكلل اههوحو ىوق او صاصتخالل مأللا 5 "ل

 ًاريسفتف باوصل اوهاذهوا دلو ىأ امالغتلل ترض ناك (برضلاو هلوق 9) ىم مع ةيأمم :لا همف ىرحتالو ها تا 2

 | ةيامتلا لقحتهنال دبعلا هيدارما نأ نمنانيضاتلريغصلا ماجا ىف لانالعن مهمالكسح ىف عقلا مالغلا ١ كلل لك 5 اكدقحإا

 | نيعلاو نيعلا لعاضيا ماللالوخدو ىأ (نيعلاوهلوق) ةيانعلانعرمت اهلمحالاهف مالكلاوأ 0 2 ادادعإ

 |اهصاصتخخال هلوق ىف نيعلاريعض ثنا (هباهصاصتخال هلوق) ىوج ْئث : لكن م ةصنمتلا تاذلا ىه| 31 ىا(هإ 0

 1 كي قو 3 ظفللاىلا | رطن نب-علا ىلا عجارهريه< ناعم ناكو هو لعفلارك ذو عاصم ثنٌومهنال ا

 ًأدوجول (هرمأالب ناك ناو ثنح هلوق) 0 ناسب (ناكنان هلوق) ىوجرظت |
 | (كلايون تعبان كل تعب هلوقب ىونولىأ هلوق) ىوجهبلا قوقحلاعجرت ذو قمق- هنم ل ١ ل

 | هلوقإ انش ا هدا :الولو كاملا ص اصتتخ الاب ىونو هرمأر بغت , يطا شمل ا كحوامماي ون عانن اب ا

 | ىونهنال نيتلث لاف ثنحفرمالا هبىونو هرمأب بطاخملا ريغلابوث عناب (حلاابون تعب هلوقيوأ |
 | (ف.فذت ه.فاعثال هلوق)اضرأ ىضاقلاهقرص ف فيفخت هئف نسل ع مدقتلاب هظفللق<امأأ

 وهو ره اللا ق الخ هنالءاضق قدكضت الو همااك لم هنال ةنايدقدصت لاق نيتلمسملا نيناه سلع ْ

 1 0 تلاطمال رافكلانالىللاعت هتلاننيعلا فأي . العا ذقلاو ةناندلا نين ق فرغ !انا ال م-معم ْ

 | ىتح هيلع فولخم اب نيعلا صاصتتخال ماللال عج ىفىأ (انه طرشنيعلا نعماللا ريخأت نالهلوق) |

 أرئاس فالخماوف ا ا اللا لادلا ضال تناك تمدقول ا 0 اننال 2 فرو

 اراخابولو هسفتلىأ ( رابختاردقعف هلوق) دقعلا,كاال ىتلالاعفالا نماوتال تمدقوأ ماللاترخا|| فكع اهمرر..ا ”” طمق نييرب
 ا نك 0 2
 ارابخالباسيدتاعي هعابضرحوهف هتبن اقول هئالر بخلايا« و حالا ىف كلذدع.زيحأ ن اوال هريغل ١ كجايو »6 يا

 | نا تشو ىلي زلاف ىذلاو جلب زلانعه-رثو ريونتطرششلا ققحتل نيعل |لحمو هكللاوز قدعبالا 0 هتسدنرر م. شيد و نب

 وهو طرشلادو-و (ثنح هلو3) همدعو لالالا ىنافالت_ءاربنلا قدافاو ابرمشلا دوجول معلا لعفت : (ثحر ا ل اولا »إ

 | ىرتشم ارامخواقافتا هلراخاطارتشام عاملا كل منع جرحا عسب ملاذا دنع كلما م اق عمءارمشلاو عسببلا ا دءفلار 6 - حو يؤ 4 ا

 ! 9 2 . ماما

 ْ قتعلازحولو زحنااك قلعملاو هقيلعتب قلعم قتعلا ن نكل مامالادنعى را عنمناو رشا | 7 اديس ىو

 | ككل الان تاالا ا اا اذااذكت قتل | عووراخ ا 0 ريف :اراس .داردارم دل دعو "تليف يا

 تناق



 موبم

 رمغصلا دلولاو تاحو لا برضهنم ناانمدقو نامهو نا ةمولقنم فاك ةكرشلاو ل_ئةلاو مطقلاو مدل

 ةمالاو فق ولاو ىادهبسالا ىفاكة قفنلاو ةمناخلاىفاكنذالاو ةعفشلا ميلست ةئمو ناذضاق ىأرف ا

 ةموطنملا حرش ىفاذك كلذك لا فلاقب نا تش وناطل سلاو ىضاقلاىلاةسسنلاب َ زعتلاو سائد
 ليصل تفلحولاك ةلافكلاوتلاوملاهنم نوكص نارئش و افكار 3 كلل

 رارةالاو ةدابمثلاوءاضقلاو كلذ لومق لكوف هنع لفكمالوأ هتلاو -ل...ةبالوأ هلبح نم لكوفانالفأ

 لئاسملااتَع اذهبو ثنح كلذ لعف» ن ءفىللا ضوفغف اص ىلونال فا ولف ةسلو 3 هنمنارعلاقوأ

 ىلا لثاسملاىوجلادمسلا مظتور من نيرعشعو ةعبرأ ىلا سور اماااواصوأ ام ىراصقو نيب رأو ةعبرأ 0
 لا ناهادعاعف ثنح هناىا ١ ريشم لقالا اهمال ليكولا ل عفب ابدف ثنحمالا ظ

 لاما كداصمم عرفل برضو +« ةراحاو ةمض عسو ءارش ا

 لالخ نر مطنلا اذو 95 اهماتدت كسمراختساو ةموصخن : ْ

 قالطالا دنع ةسسحلا لاعفالا ىف بح (ثنح ليكولا لعفف أو ة) الوأناكاسسح (اهوخنوأ ءاوق
 ثنجحلا طرشدحوف حرم“ الانمو ةةمقحر ومأملا نمدجو لعفلان ال (حاثن<ال ىفاشلالاقو هلوق) !ٍ

 دققعلا مح نع قولا فلاحلا ضرغناانإو لزتالا مسقلا فاك ث نالف هدجو نودهدجو نمر" الانمأ

 قوقحاو ماكحالا ق-ىنهنرمشامك ل .كولاةرشاسمتراصفاهقوقح هملا لقتنت دو ةعلاهذهو هقوقحو

 ىليز هيلع ففتنال هنذاريغب اهرشاب ولو هملااهتفاسضا نع ىتخت_سال اًدواريعمواريفس ل كول اراصو
 |:ذيش ةيسحن ا لاعفالاامهيدارأ (ةاشلا ب ذودبعلا مذ فو هلوق) ةنسلاريغوه (اهوحنوهلوق)

 00 1 لاعفألا نمط اهنا وه انبااك ابهوجتو عدلاو يرشااوباا (ءاضقو ةنابدهلوق) ١

 حاك- :لاك ةمسح ا ريغىأ اه «ريسع ق و همالك ةققح ىود_ةفاه رشمنملا ذافةةمقحاسفهي رشا عالا

 يرئاملا ران ادرعابداج .و هيرش اعد ج ونا اهنال ةثايدالا قدبص» ال هئاامه روث ناّياو ر قالطلاو
 برضلاامئاوهلوق) فضا نك ءرهت لمقبالفرهاظلا فالح و هو ماعلا ص ص يزدقف طقفأ

 برضكر حا رض نوك هلوق ىوجادم_سلا هيقعتو هحرمش ف سنو نبا ةمالعلا هركذاذك (خا دب ديعلا|

 را ىنعب انالف برب ال فل>ول ىضاقلاو ناطل سلا نال كل ذك دلو مالانهسف ثنحال هنا ىذتق -ةيداولا
 فلح نم (هسشت) خا ةبحناولولا ىفاكميلا لعفلا ل قتناف ةرمالا عصق برمضلا كلع هيوكلا ارمالا»ثنحص
 ىسهتنا لاسر هانا لاق ةداالةءاضعوأ هعاطاالوق عملا هبفرببداملا لدي هعداال .لوقلا |

 رادلا تناك ن اقرا دلاهذه لحن ديالن ا هملع فاحولاك اذكلعفنال ن امريغ ىل_عفلح اذا هنااواصحتو
 هلظل هعنم ىلع ردشبملاذاالا تن لدف لوجخدملا نعدا منول يح لفل ايولوقلاب هريذ فلاحا كه

 ىبتنا ثنحصال لد مث لخدتال هل ىلاقوأ ىّبح اطقف لولا هربف هكلم نكت ناو هتراحاف رادلاتناكوأ |
 هحورخ ل5 ماكل ناهتحا ىلعم ارحا,فاحاصخم#ن | ىهريقفلا اهنع لم ةثداح باوج ملعب هنمو |

 اهقيلم هدعرأب الث اهقلطازا لهوأذ ؟ا,نوكيو قالطلا هماع عقب لهف هجورخ لم تملكت اهنا متر ادلا نم | أ

 فلح هبال قالطلا عقي هنافمالكلأن ءاضالا هيض لستو ورش ل تما اس

 اهقلطاذاو ةنئابةقلط نوك-: هو ثنح هنافريلا لبق هملع فول اهو اذاف ىوملادر بمب هريف كا الام ىلع

 هرك ذم ىلع اعبر فت ردلا قدرك ة ع رصلا مسقن مث السإلا قالطلان الاهقدل' هنافتدعلا ىف ىهو انالث |
 ل روشان اجا يحاكم :د لا جاتحالامكي رصلانا نمّتغلا ىف

 اذهو ثنحال لعفلا نع ىهنلادعب هيلع فولت ادجواذا ن 0 ]ودعم ل. هل لص االد عال كإءالام |

 9 ىذمو نيعمتقو ىف ىنعب كلعالام لعف ىا لعفلا ىل_ عت ناك ناف ىننلا ىلع نيعلا تناك اذا

 رح ًادعب لعف, لو تقولا ىذه ناانهلاق 7 : نال عغل أ ن نع همه ورمل طرخشا .هلانعقبسام سابق خلعفرلو ٍْ

 مالو لاتراو هب هقلعت يدغلا نإ عمزللا وحث ديدار 1 )ع ا اضا هد أ ثنحجال لعفلاب|

| 
 ا



 (نيعملا تف نم يناثلا زحتا) 3
 |لاش ناب مسالا اًهيوأ ك عساي ل اقول ام ىنعا نيهج ولا ىنق لام: اهماقاهقلط ىتلامسانة اممم ىرخا ١
 جوزتلا هل قدس ملة دنجاةأرعابطاسول ى- ةلثسملاةروص ف مزالرحأب سل ةيطاخمل قالطلا قيسسنا ١
 أريدتف كحل فاتصل اهجو زف مسالا اذهوأ كعارةأرعا تح و ْرتناهفوقب قالطلا قس نع الضفاجب |

 اذه (ةدكلاوهلوق) ىوج ثن-لءففهرهريغلكوف هنأ رماعلاالنافلحاذااك (علن او هلوق)
 نا رمام سايقودحاو ريغ هقلطا اذكث نحىلوضفلا ةئاّكز احاولو عسلاكمظنلاىفاهاءجو مصتلاوه |
 نع حلصلانالدمعلادد.قرماكراكنانعوا (دعمدنءهلوق) رول اوقلابتناك اذاامع كلذديقب ا
 دمعلا مدنع ل_دلا نا قرفلاو لبكو لا لعفب هبف ثنحال هنا مدقتو لام نعاعص نوكم دعربس غمد ٍ

 نءىوج لال انع هلا قالخت وفعلا ىفةناءثلا ئزةالول ا اذحأ, صاصقلا نءوفءينعلا ف ا

 هلع ىأ. باك ةيدلاريداقم دحا ىلععقنناودب الد ريغ مد نع ملصلا عقواذا هنا لءاو ىدنح ربلا ا
 ةملا تناك ة وه نز- بهو نه لكوف هنيعءاصخوأ ان.ءموأ اًلطم بال فل واف (ةمهاو هلوق)

 اط.هللا فو كلذ نمرثك !كلعالو هكلاءامبالا هسفن مزليملهنال ض.قيموأ ضيقالمأ هاب وهوملا لبقالوأ | كيني
 دا اراانارلعاو رهن ىتعمو هغيص ةدههنال ثذ>- ضوع ىلع همهو مت نالفل اذهودع بيال فلح : م 2000

 هلوق) .هنيعب اصضشثوا هوقو هوهدعباعراركتالف بوهوملا سفن نوكرامهمالك ىف نينعتلانأأ بي يار ا فخلو 1
 ةقدصلاب ثنحالو ثنحلا تدني ضيقلا ف لكوفةقدص لمنال فلحولو رماعف ةيمفاك (ةقدصلاو | يق هيج تاكو و
 ضرتسملا لبق هليكو لعفي ثنحانمعموأ اقلطم ضرةبال فاحولف .(ضرقلاو هلوق) ره ةسهلا نيعف 3 هيرب تلو خذما

 نودباذرقنوك.الةناخراتتلا فو لةملامثنصال املا نعو ةيراسعلاو ةيطعلا اذكو ليشقلوأ | 000 0 0

 رهنلا ف لاق اًذَفو حارااوهو طرشي سدل ىرش ىو فسود ىنأ نعنمتناو را ىد حاودهملوةىفلوسعلا| هوز 9 دل و
 ضرقلاكوهو . (ضارقةسالاو ةلوق) ىرّتناهحجرهكلعامالاهسفن مليم هنانم رعام سايقو أ ىذيب . دلو ك4

 : : : 0 0 ةاعزرب رن هرألو ضرقلاكح لوتقلاف قالخلاهبفىرحص نا جذب والوأ هنم ضرقتسملا هضرقاءاوسأإ
 ١ يمص ريغ مزجلا قب رطن مهضعد مالك رهنلا بح اصل ضارقتسال ىف لوبقلا طارتشا مدعو زعف ١ اب ع

 دعلا برضى رمالا,ثنحلاهحو ىوج ىلو | ناكل كول م لاب ريعواوةمالا اذكو (دنعلا بعذو هلوق) تدنرب 1
 ىتيشب و رحيل فل اق دلولاريظن ل.ةودمعلاريطت ىلءق ةجو زلاو دلولا بربض فالخم هيلا عجاردوصقملانا |
 1 ريظنف تن>نالبقو ةلابتعاطا هيلا راع عفنلا نال لوالا ن اهو نبا جر ودلولاة رمال ىناثلا عجرت

 || ىو اهرقاو نقلا نعرهتانسح ناكل داولا ىفاذه لصفواو نيدلا عد ديلاقدلولا ريطتفالاو دنعلا]|
 ةجوزلا برض فالخ ملا ضحمذئن.> هنوكلزوحال هيانجلا نودي داولا بضذاره اظرطت هبف لوقأو
 برض داولا تلق ن اف. ئشى ةيانجملا نم سل ةنيزلا كرت ناعم هنيزلا هلرث ىلعاهبرضهأ نانمهحرصتلا
 ميامتا اذه تاق ارشء غلب اذاةالصلا كرت ىلع ب رض هنا نمهباوحرصامىلا ىرئالان< مل ناو اًضأ
 (ةطامخلاو ءانبلاو هلوق ) ريمكلا !صوصخ ىفالا مالكا سدلو ريغضلا منامدأولاب دارملا ن اكول نا

 (ةراعالاوهلوق) ربخ قلطاوأ صضش هدقءاوس (عاديالاو هلوقإ ةيئاخلا نءردكلذ نس <1ناوأا

 ثنحالفالاوةلاسرلا ير ذع مالكلا ليكولا يرخان ا (ةراعتسالاو هلوق) رجال ماريع ملا لق 0
 يدوخ قو قتنملا نغرهننمعلا لق ضيقا, هلكواذا لا (نيدلاءاضقو هلوق) ةيناخراتتلا نع ردأ
 | ىدنجزبلا نع ىوج ثنحالن يعل اد_عب ندلا لءكولا ضمقف نمهأ | لق ضل اال كوب لاطلا لكواذا|
 | (ةودكلاو هلوق) لوقتملا فال حاكنلا فاك ثنحنا ىتني و هلوق نماث<ناضضاقءرك ذاض|

 | كال فاح ةصالخلا نعربنلا فو ةمجا لا نعرد ك.اتلا نو درتسلادارأ اذاالا ني فكل ااهنم سدلو

 ْ هوسكبلا مسانا ىتنتالو ىبيتناهيطعب نإ ىوني ناالا ثنحنيلعنوأ نيفخوأ ولة هلا ل.راذ انالفأ
 0 | فلح نايرهن ما ددتسالا نيب وهنبب قرفالوةراحالاريغف .(لحناوهلوق) رك ذام ىع قاطن-الافرع
 | عونلا اذه نم (ليك-ت) ىو هس فثب لجولاكث نحل عفف اهيلع ل حاب دري .غرعاف ةيادلا ذه ىلع ل محال



 انارانا ندكجب مالم ىلع)

 تدم وتلا كلف هر ضغاإبف ريغضلااما ىوج ىثناوأ ناك ا رك ريتكلا ىأ (ذاولا برضو
 لعفول ىّتح ريبكمأاهدلو بدأ: هل سل تالا نارها ظوهوةناخنانعربتو ردىطاقلاكه كوت
 ىهنلل ةرمثامملا ةلاح ناك اذاالا ىذا.ةلاىلا هعفرب لب هسفنب كلذ تالا ىلوتبال رب زعتلاوأ د حما بجواام
 جيبص ناكاذاالا هعنمبالا الع ىنكسلايدارفنالا تلطاذا هنا نمهناوحرضامهدي ون وركشملانع
 موقوةلسملا ليلعتر هاظو ىوجلادمسلا لاق دلول كوه لهداولادلو ىكحرطت او هسفن نعراعلل اعفد هجولا
 (ماهمظعم دسعلاو دلولانيب اهب قرغلا عقو ىلا ةعفنملاددارملاو ىسهتن اهب هقاسحما ذي داولاكر حلا نرعض

 نم لك ىفبورخملاو ب راضلا نملك ىلءدوعت برضلا ةعفنمنالاتبءاسعام ظغسف ىاب لا ىف
 رهأانالنا ىونيناالا ىوحلاديسلا ملعب تكىتلاةخسنلا قعقو (حناىونيناالاهلوق) نيتلئسملا
 (بلاغلاريتعي هلوق) ىببتنا هسفنب هلوق قناطيل ىلبالن |هلعل رمأب النا هلوق لاق اذسلو هسفنب
 امهبثنامو هلوق) ردثنحالاو هلدكوب ثنالا هفرمشل هسفنب امم رعشب امتؤلف ةعلسلاريتعت لمقو
 هنالاستهيف (رمالاو ةرشاملابىا هلوق) حاتفملان ءىوج حاكحنلا ده اال (خا

 لليكولا هجوزب ىتح ثنحال هر لكو ف يو زتنال فلحول ىثح ليكولا لعف نمد ال لب رعالادر جت ثنحال
 ناهمفو رح لءفلا ىل_عرمالا قلطا هنانهنع باو كو اناكلهر ومأم لعفو هلعغب ثنحامو لاقولفأ||

 هنف طرعش لءفل او هرماوهاستا هدنح ىقرْثؤملا نان رهنلا قب احاو ىوج اهنءناوجال هحما للرب رقت اذه

 ركذرردلا بحاص لكشتسا اذهلو ضارقتسالا هيلع درب نكمل ليكوتلاب رمالارسف ىلع نا نا ملعاو
 لا هلع تترتنال لطاملا نال ثنحلا هملع بترترالن |بحضذ لطانهءلتكو تلا ناف ضارقتسالا
 انه عقو ضارةتسالا رك ذهصنو ىدنجربلا نع ىوج ةلاسرلا ىلع ليكو هلا بيلغتب باحيو ىبتا
 ضارة تسالاب لوسرلا عم هلعاف رتاج هرةلاسرلاو الصأ مصنال ضارقتسالا» ليكحو:لانالادارطتسا
 هصخاما هنانمرهنلا ف ه.باحأ اماماو ةلاسرلادرمالا نيهاش يشأ | موحرملارسف اذغو ىسهتنا انبلغتالدكو

 نمىناتسوقلاورك ذام ضارقتسالاب ل كو تلا نالطن ىلع عرفت, هنا لعاو لمأت هيفف ىلوالاب ةلاسرا لعتل
 ضارقتسالا فاضاناو ما ليكوالالا كلما ت شال طابو وفاذك خلابم ىنضرقأ ل اقاذا ليكولانا
 نع انش لكولل ضرقلا ناك اذك انالف ضرقأ لاقوأ اًذك ك نم ضرقتس انالف نال اقف لكوملاملا
 تدجاو هجوزفنيعلا لدق ضوفم قلطم ليكو هل ناكا ذاع تلئسو (حاكنلا ةلوق) ناضضاق
 نءدئارفلا دقعف تأ رمد جودّقو نيعل ادعب ليك ولا ن ملعفلا باحاد وصقملا نالاضد أ ثنح هنا

 لطم ةزاحالاب ثنحال معلا لق ىنعب لوضف هجوز ولو نمعلا لمق لمكو تلا ناكولاذكو ةمناخراتتلا
 الر مأق ةنالف جوزاالهللاو لاقولو ىتفيهيو راةخناوهةلعفلاال ةيلوقلا ةزاحالا,ثنحم هدو
 نع ره ل اوهو ىناثلا ىفهقحتو مح هق ل لوالا ف ناقرغلاو جوزتاال فال ثنحاالاهجوزف

 (مماقالطلاو هلوق) حاكنلا ف:صملا وق دعب حاك_:الاالداز ثنحردلا ىفراشا اذههئاو ةيذاَريلا
 ثنحالف نيعلا لبق دجو مالك اعقواذااماو نيعلا دعيدجو مالاكب اعقو اذا قاّعلاو قالطلاب ثنح امنا
 قالطلاعوةو نال ثن<مل تلخ دف قاطبال ن افاح مثىتلاط تنأفرادلا تلتد نا هتأرعال لاقول بح
 ثنحال نيعلا لبق ءالدألا ةدمىضعاملع عقو ولو نمجلا دعب قياعتلا فالي نمعلا لبق ناك مالك
 نا ءادالاببتاكملا قّتعولو ناب او ر سون أ نعو رفز دنع ثحال ةنعلابامهندب قرفولو ثندال او
 ىسهف كءمانةأرهاتجو زتنا ل اقم هّأرعا قاطولو لي زثنحالاو تنص معلا ل|ق ةياكلا تناك

 ةفرعم ةأرملا تراصلوالا ىف هناقرغلاو لاقرب تقلط مسالا اذهب لاقولو قلطت لاهج وزتمث قلاط
 في رعتلان ا اميندب قرفلاو لاقفرخآ اقرذ ىوجلاركذو ىبتناةركنلا تحت لخ تلف تاطخملا فاكر

 ةأرما (ودنوؤب كلا ناكول اما كشلا تبع لد تالف ناظأللا فاك ةفرعم||نمرهنلا ىفةرك ذام للدم

 ك 1

 ا قالطلاب اهمطاخ ىلا حوزت ىأ اهج وزت مث هلوق نمدارملان املعاو ىهتنا ةفاضالان مىوقا ةزاشالاب
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 (نمغملا مف نمىناثلاءزحجلا) سام

 رهلا فاكانه طباضلا متاَضد أرومأملا لعفب ثنحالمصأ ناك اذاال اريشابملا ىلا هقوقح .ع-جرئالدقع
 | هتفاضا نع هترشاص ىف روهأملا ىبخةس ام لكنا ىناملاحراشلا هرك املا لعف لك نا لولا نب رمأدحأ
 امةموصخمل او لع دىفاثاابو ثنح ةفاضالا نع ىتةتس الن اكن او دومأملا ةرشابع ثنحيلرم"الاىلا
 ةمبقلا ن|تلعربر قتلا ذ مو ىاسام لعل .كحو ءاباهبف ثنح هنافرومأملا ىلا عجرتهل قوقحال
 َُ ا ىٌداوا“اثاه-ق هل قوقحالام لع ةمئالث ةمناخلا ىناهام جو نورثك الاو فنصملا هلع ىرحامك ةيئانث

 ىلع حصل ىناشلا ىلعدرب منج رذمالهنا تلعدقو ام_رنع رخل قوةحالامنال ىلوالا هنارأا ىف 0

 هقوةح عجرت هلو3) ىبتناةراقولا رمش اكرم الا ىلا هتفاضا نعىنغتس هنأ عم ىناعلا نم هنافراكنا 0 0 0

 هريغىلادقاعلا نملقتن مثدقاعلا هكح تش ناز وح لعف لك وهو ىدنجربلا لاق (سئاسملا ىلا : 0 1 / 4 نزل

 هنانم هرهاط ىنأو ىنركسلا نمد رورمثملا فالخلا ىلا ئلاد_ةاعلل هكح تشب نازوحهلوقب راشاو ىوج 7 0
 لقتان ٌثالَوُأ ل يكول هكح تش له دوأعأل هفوقح مجند لك نم هوحنو ىس ءارشل هلكواذا

 ٍْإ ىرتشااذا هنا ل _عاو مص الاوهو ىناثلابرهاطو أو لوالاب ىنركلا لاق ءادتا لكولل تش وأ لكولا
 5 2 2 3 و ل هزار
 نال هءضةقرءادتباهل كلا تودثس امق نأ عماضأ ىنركلا قافتاهيلع قس ال مرح اهب رق لكلا ني "هال 7
 : 000 22 3: 0 لعلظمتت اه :راحال ادالمكو ناك اذا ل هرظن اور قتلا ك|ملاوه قّدعال سحوملاو رقتسمريغ هكلم تاهت
 هريغلاه دقع ثد> د_ةاسعلا توعالهل دوةعملاتوعاسجئ الطب هب رمدملا تأق ىتركلا  هذمس اق همو 3-3

 ىلوتلاباصاخ ف قولا ناك اذاالا ىدقسملاءاتل فقول كومو ىضاسقلاو داو بالاو ىدولاو لدكو لك
 لقن نكل نال همف دف لو رووا اوهاذه (عبملاهلوق) هتوك لطدتا منافرادكتسالابلمك ولا فالذي يد
 | فاحولو ىههتن ادم لو ىفرمالاراختسالاو ةراحالاو ءارشلاو عس.بلا ىف ثنحت هنا حاتفملا نع ىوما درسلا 1 7 تاي

 هراد عب ال فاحولو هب ربهظلا ىف مزح هنو ةنقلا اشك ثنح نا ىجش ضوعلا طرعش بهوف عسل * :

 ةرابعف تاودلاوهاذه ابماعا ووزن ن اال نحر هملامهارد نعاضوعاهاطعا نا هنأرمالاقا دصاهاطعأف
 فلح واف (ءارشلاو هلوق) انخيش خاسنلا نمي رحت امل ءاهد وْ هنال هلوق نم مدل ضعب ىعقوامورهنلا

 ثنح ارهنلا, وف ىحو ىطاعتلا, ثنحال ىرتش الفلح ةسدنقلا فو ثنحبون ىف هيلا مسأف هنم ىرتشال
 ثنحالف امه وق ىلعامأو هلوق اذه ل.قوةلاقالا, ثن<هارتشا نا فلح اضأ ةينقلا نع همذو لقب
 ىوجهارتشا هنااعيص لاقا ى ل اقبال فرعلا فو فرعلا ناعالا ىنمم نان ِمرّرقتام كلذ فهجولا لوقأو
 قالا مسقلا نم وزنلانافو مدودو جيب و زتلاوءارمشلاو هلو دعب ىتعلا طخ عقودلا ملعاو

 . 0 . : 1 < ليك
 هدعب دحو ىذلاءارعثل اردارملانأ ل-عاو ىلش ىزارلاو جلب لاو ىرقلا طخ قس لوامبس ثاحاموهؤ عي ا ” نو م0

 . 2 " 5 ا 6 2 5 5 5 د : .- مدع وو 2
 ءارشلا الءارعشلاو عسسلا رعالاب الوش |. ثنعامهلود د. ع ىذلا ءارشل اوه ىتسعلا صح ىف جيوزتلا 5-8 2 7 2 32

 تالغتم هلوروب ال فل-ولف (ةراحالاو هلوق) هب ضارتعالا هجوالذا مهضعب همهون اك هعج رتلا قىذلا ى» يو 0

 ىضاقتولا ذكو ةراحا سل ينك الا ىدي ا ىاكرتو ثنحالهلاوتطعاوةجالاتضنقو هتجوراهترجا | ينخت“ 5
 كلذ ناك لزانملا هذه ىفاودعق |لاقوأ همف اونكسس مرش ةزحامهتمىضاقتولاماهوذكسدق روش ةرحامبنمأ] سر“ يزفام# أ

 | ىتذمف ىطاعتلابةراحاالاسدلاو:كس ملروش ةرحا ىضاق:ن ان ريمخ تنأوةريخذلا ىفاذك ث نحف ةراحا
 لبق ىذاملانمزلل ةبسنلاب ىنكسلا ىنئاونكس ملهلوق نمدارملانااعاو رهن قباسلا فالخملا هيف ىرحنا
 ددقم (لامنءمطصلاو هلوق) الصأ ىنكسلامدععمةرحالا,نوبلاطب فيكفالاوهدعبال فلحلا
 حلصلاك ىناشلا نمنوكمف هملع ىعدملا ق>ىف ىأ اد ةراكن ا نعهناهناب ف ىنًامساكرارق نع هنوك<
 ةجاحالولاقراكت ا نع ناك اذاام ىلءربنلا ىف هلج ملصلا ىف ليكوتتلاب ثنحصنا نم طا ىثامو دعنع

 مسقيال فاح ناب (ةمدقلاو هلوق) ةوادعلل عفارلاىأ ىوخللا طلصلا ىلع هلج نم رحبلا فام ىلا
 رهن لوالاب ةقلماجتا ىوتفلاو (ةموصخلاو هلوق) ىوج تح ملهعم مسقي نا هري-غلكوذ هك 0
 هلوذ)لوالا نماسنانو ىناثلان ماهتاالوأ كذف طل بح اسم مالك اسف فلنا هنارك ذوةيزازيلا نع

 برضو



 ل (نكح :ءالامإ ىلع)

 اذكف كل كلارك ذمرك ذراصف كلل |ىفالا حصننال قالطلا نال كَتقلطو ْكَدِسَوْرَت نا لاق هناكريصم رح
 53 !| نئلو اهقح ىف ارم دخ او دجوت لو هسس- سىلاوأ هملاافاضموأ كلملاق م افاؤت لانيعلا نااناو اذه : 2 2 !

 < 7 1407 : ردق ىرذلا ةدعةرورضءاضت واتنت كلملا نالا قمع هنم مزال نع اكللرك :ىرستلاو نا [.ليس

 0 27 ًاالواهردقبرت ردقت رو رضلل ءاضتقا تق ”امنالةب راو هوءازجلا ةدع ق-ىف هنوثرهظ» :الو اهردقب
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 (اوةتعهلوق) ىاب زرعىف ريخأو رك وأ نرشب لوقيدوع نبا ناك-فرع مركب وأ كلذيهريخأو دنع
 | راتصف ىلاعت هللانمرو هن. . اعف ليءاضعلا ق ني ديلا دحاو تدن عل أولو ىندع بم 1نمةراشلا ققدلا
 |ةرافك ىأ (ةرافكذل هيبأءارمث صو هلوق) ىلحتانبانع ىوج ةيقبلاك سعو هقّتع ىذعق ءاش نم مهم

 هرافكسلا لصف اهدعد ام عمدلمسا اذهب قملالا ناكو ىوج لّقلاو موصلاو راهظلاةرافك اهلكمو هئيع|
 هف ةناارو صتتالف رات االن كلما هدف تدش هنال ثرالانابنع هيزحال هناىلا ءاريثلاىناشأو زهتا
 تف بدسلا ىفارا تقع ةينلا قسل ةةدصوأ ةيصووا ةبوبملو ءقدنعاسمنءداوناذاةرافكلا نع هنزحيو
 0 نول هوو مد نعام ىوا علخ نءالدب ل عجاذاام هثحىدازوهرأ لو ل اقام ردملا درك ذو نيسنو

 ٍْ تزراقاذاه نان اهف لدالاو(ىفاشلاو رفزلانالع هلوق ) ةملالم نرش هلومقدنع ةينلابازحم كلدك
 نيبهلصل اةلعاسمنال ةبارقلا ىت ةءلاةلعن الوش: امهفالفالاو ريفكتلا مص لماك قدعملاف رو قّعلاةلع
 أاهريغك ز وصالف هيبأ ىلا ةرافكلا ةعقنم فرص هذ نالو كلف ب دس هناال قدهال طرش ارشلاو ب راقالا
 | اكوامددص ناالا»دلاودلو ى زال مالسلا هءلع لاق قاّتعا سير ققلا »ارم ن ااذلو هملع ةمجاولا ب رقلا نم
 اءاورأفءاقس لا ةباكاذ_هورخآ ئئىلا قتعال باتصال هنالءارشلا كل ذب 4-ةتعب ىأ هقتع.ف هب رتشدف
 هس.فم-!طوقلىنعمالوهلعلال اك لبق تشل قاقدتسالا لوقتنانال ةءارقلاب قسم ىدعلا نالاقءالو
 | عاونأ نماهريغفالخم هيباملاز ون اىلوأت هد.عىلا اهفرصز احا هنالهسبأ ىلا ةرافكلا ةعفنم فرص
 ءارشال هلوق) ىاب زهيسأ ىلا اًذكسف د .عىلااهفرص زوال هنالداكن لاو ةوكلاو ماعطالاكت ا. جاولا
 | هذه نال هتراقكن عقتعلا هنابوانهارتشافرح تنأف كدب رتثان | هريغد _.عل لوق, ناد( هقتعي ف لح نم
 | هلوق) رهتءارمشلاةرمئاص دنع ملكتلا دعو. لهنا ضرغلاو نمعأ | ىهو ىعلا ةلعلاهمتارق طرتشم ةينلا
 حال اق نايلوقي ناهيلعناكف عد رفتلا الرب وصتلا ماقم ماقملا ناهيف (ملالج رمال لاقول ىد

 اهئاوءارمثلا دنع لب .دنعةينلا نكح ملاذاىلوالايءازحالا مدع لعيلنيعلادنعريفكدلا ةينيدبق ىوج
 رردهٍجو لكر منمعلا ىلا فاضت الفدالمتسال ابةقككمابتي رسال ةرافكلا نعدلولامأ ىّدع هنزحالا
 حرش ع-جارملف ةرافكلا نعتأز ا ىنرعةرافك نع لاقاذا هناهمف ةب_ثاحلاىفىوحناد.سلا لوقف
 اهقاقمتسالازمتهالو اةلعمالاقلطم ئزحال ةرافكلا نعدلولا مأ قّتعذارظن قسس ىسهتنا ىل شا باهشلا
 امكهج و نم دعت لءارششلا لق هناق سر رقلا الخ هجو لكن ماقتع نكن فرحا ةيهداورم ةنرخا

 ْ امهونآ ىلا لا فاض, نيغصو تاذةلءد كلا قلعت ىتم هنا لصاحلاو هحرسش ىفاضب أوهكلذب حرص
 | اقتعمهننوكمق ةءارقلا ىهو ىلوالا ةلعلا نءرخأتملاهنالكلملا انهنءفصوللرخ او هندل علا ماس نال
 | بح لب اهبةختاتّناواهدحوارملإ كل! فاض ال ث.-ىناثلادها ثلا ةداهش اذه ىلع ل دءالو
 | نوكيءاضةلاوءاضقل نودي انش ب>وتال ةداوستلا ناله دامشلا نع وح رلانمافاتاامزاعض امرلع
 |بالايدببقتلانارعاوهلوق) ةلعلايةينلانارتقال (ةرافكلا نعئزتوهلوق) لب زاعبج معا
 | وذ ) ىلوالامرمحر ىذلكرم هريغف كح امعيل بالابديق اغا لاق, نارهاظلا (حلا قانا
 .[| ىرستلا قالطلاعوقول طرتش. ال«: اف قلاط تنأف ةمأ تن رست نا لاقولام فالخت (الالاو هكملم نول مص

 . || ىرستلاب عقباك قيلعتلادع» اهكلمة ماب ىرستلاب قالطلا عقب لب قيلعتلا تقو ىناعإل ةكولم ةمأر
 . || ىلع ارتي رح قيلعت ىهو باكا هلم ىلع ىرستلاب قالطلا قلت ساق نملافالخ هتقو ةكحوامملاب
 اءاوسىأ ىحت اناكط هرم ىأأن جم ةحوكدملا قالط نأ: اللعم هرهأابحاص هيلعد ردوا ىارسلا

 | تلق انش همة رصارت[ىعأب زلا مالكو رهتلا ىف هعمتوالمأ قالطلا قماعت تقو هلاكولمم طرشلا ناك
 أو أ اهريغ قع قاعول هناىلاريش اهارستوا هامش ن مالهلوق هصاو هرقأواضأ ةيلالينرششلا ىف .هلقنو
 | هلوق) ىتنأهب رصاعم ض»ن هيف طاغ هزاف هظفحت ارعار ديلا ت>اصو دثنص اهب :رمتلاب قالطلا
 | ئد.ف ك غلط نا ةيدنجال لاق نكن ارك ذمرك ذ ناك_ف ثالملا ىفالا منال ىرستتلا نال ( رقزلانالح



 1 (نكب .هالن» ىلع)

 امهئانغتسالاد قم صر ال ءازجا نال مالا هب رحو قالطلا ءازح فالخ امحاادلو تد]واذا لاقاذا[يراصف أ
 همس ىف هريغهكراشن ال قباسدر فل مسالوالان ال ( قةعادحاو ادمعك لف هل وق ) ىدنفأ حوندلولاةامح نعأ

 قتءاعماغصنو ادنعكلمواف (للاني دعك ل مولو هلوق) ليز قةعمف عملا اذه همف حو دقووهانعمو

 فصن لكم>اريفصنلانالاميشدبسملاءماغصنو اّرككِلذ ىدهومهف هك هارك لوا ىلاقولام فالك ماتا |
 تاليكىملا ىف لكلا محارب ف صنلا نال صاح اورخ الا فصنلاب لصتم هنافد.علا ف صن الخ ركل ن
 (مينمدحاو قتءالهلوق) رهنو اب زدينعلاو باشا فالك اد>اواثيشريصب مذلابهئالتانوزوملاوأ
 مدعلامهدعبءارتشاا هالو ةيدرفلاوهو اطرشلا امرف دجوب ل دحاو دقع ف اعمنيدعلا ىرتشااهنال
 دوس هيرتشأ دمع ل وأ لاقولاذكو (ثلاقلا دع هدحو دازولو هلوق) ةملوالا مدسعل ىأ ىجا ز قبسلا
 ثلاثلا قّدعت هنافربن اندلابوادوسأ ادع ىرتشامثمهاردلابواّضملا نمنيد.عىرتش افوعوهةريناندلابوا

 تاذلا ىف ةكراشملا ىنن ىذتقبادحاو نا قرفلاو قتعب الا د> او لاقول هنالددحو دم رد ف مول ادالعاضن أ
 لجررادلا ف هلو: ف لح راى دضاتخوتاذلانوحهنورمت الفلا ف ةكراشملا ونت 0

 قاطمدنعلواىلا ىدعلا فاضأ ادحاو لاق اذافهدحو لاقاذا ب ذكوةأر ماوا ىص هعم ناك ناو دحاوأ
 | فاضأ دقفءدحولاقاذاو همك همكح ناكف لوا ظفا» دافاام ىلعا دئازارحأ دف ملادحاو هلو نال 0
 ىلعرحملا نا نمرحبلا فامودر انعىدعمف ةغصلا«ذلمب ثلاعلاو كإتلا ىف هزم غهكرا د الدمع لوا ىلا قتلا
 قئاضب أد يفي هنال يصالاكوه لب عوفدم ةلالبت رشأ|ىفهٌرقأومدحو ىنعأ ةفاضالاك د علل ةفص هنا

 بصتلاكا ضر أ ق تع, الهنأر هااغلاو فوذعأ دل مخ هنا ىلع عفرلا ممالك ىفدأ لو تاذلا ىف ةكراشملا|
 ادبعكإذ هلوق) ةبلالبنثءارشلاةلاحقدحوتلا ىنعمادحاو وني ملاذا اءدمقم قتعلا مدعن ا مءاورجن

 ىرتالأاهق- الذ و؟كيالف هل قداسالو هسنج نموريغهك ر اشبال ق-الدرغل مسار الا نال( قتعب ل تامو
 ررداقاغنا(رخ الادعل ادع هلود )ىليزءدضيف لدخدد َن |ل.هسف هلكلمأد.ءلوا هلوق قلخدد هنأ

 قالا ف لعدالدنا عماقال خا ةقباسسلا ل ملا قف نا مهوب هنال هةذح ىلوالا نان ىدنفأ حون همقعتو د

 نوكمف توملا دنع قتعمف توما, تققحتةيرخ< الا نال (ارصتقم قع امهدنعو هلو5) ىبتن ادحال

 (ثلقلا نمقتعيف هلوق) رردتةولا كلذ نم قتعف توما, نيدترءارششلا دن ءاونآ هنو ناهلو كلثلاىف

 ءارشلا ناكاذااعد.قم هنافمامالا دنع لالا عج نم قتعلا فالح ضرملاوا ةعصلا ىف هارتشاءاوساقلطم
 دنع عتراثالث قلاط ىهف اهجْوْربأءأرمارخ [لاقاذا فالخلا اذه ىلعواقب اس حراشلا رك ذاكهتحص ىف
 ناوةافولاو قالطلاّةدعن هنءلجالاد,_هنالةدعل | ماعو د>اورهماملو ٌراف هنا كك ثرتو اههدنءتوملا
 لد ن اكن افاهجوزبذنم نم عقب هدنءودحتر ةافول اه دعابملعف انالث لقد لن ان ىنعي ابعجر قالطلا ناك
 دادحالب ضخ ايا متدعو لوخدلا ل. قالطلابرهمف_صنو ههشن لوخخدلاب رهمفصنو رهماهلفاه

 ةراشسب سالفراضلا رنراسربخ ساارعةراشلا (حلا اذك.ىرش دبع لك هلوق) ىلي زهنمترتالوأ
 رشع الف رذكلا برن قدص اض.أ هجولاةرشا ريغ راضلا نال ملأ ب اًذعب مهرشدف هنمو ةغالءافرعأ

 ادبعه دبع ضعي لسرأوإو ثي دحلاكن وكف ةهفاش !اوننملامةلاسرو ةباككب نوكتو لعهي مشل سدل
 هنافربخلا فالخياهمدعوءالارك ذيب ةراشماا ىف قرف الو لو.رلاالاو ل_سرملا دع ةلاسرلارك ذتارخآ |

 نالةراشنلاكءايالب ولو قدصلا نمه.ةديال مالعالاو ركذاهفربخلاك ةءاكلاؤءلسا اعمق دصلا,صتخأ|
 ءاسملا عمق دصلابصتذع هنافرب ا فالك هلوقو هحرششو ربونتهديفيال بذك لاو !تابئامالعالا|

 لاقولام فال ب كحل ا, ىتءاذ كة مد قانالف نا ىلابتكو !ىنرمخأ نه لاقولر بنل |ىنامملارعسشم |
 ىدنجربلا نع ىوج بيلغتل ىلع لو جوهوأ هريخا ىَأز وت هف (نوقرفتم ةئالئهرشف هلوق) همودقب |

 نبابرم مال سلا هيلع هنأ ىو ريامىلا ىرتالأنمقاسلا نود لوالا نمةراشمل |ققحتل (لوالاوتعملوقز

 مانءاةءارقنأرقيلف نآرقلا أرقي نادارا نم مالسلا هنلعاقتفرعو رك وأ هعمو نآرقلا أرقي وهودوعسم | “
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 (نمعملا تف نميفناثل اهزحتا) 5-

 اهتمةئالم لعفف هيانث سدلبالوأ هباود بكر بالوأ نالق دعم كال اح ) عدرف) رماك ةرثكسلاب

 هنأخور لدعهنمهتن كولو لكلا ةمن ا الث ات او كنح

 مهنايعاننيعلاتقلعتف ءالؤهإ ىف ىنعمل عنملا نال ىعمام لكلا مكبلاب دصال ناسا هئاتدصاوأ

 تاحوزلاو*اقدصالا نوك نا ىف ورهنلا فلاقالالاو ثحهياعب ناك نافدحاو حأالا هل ن كولو
 الاو نكما نادهعال فرعملا ف ارصنالاع اعباد»-اولا ىلع عقمف ءاسنلاو بامثلاو ةمطالاب أو كلاذاك

 ءاسنلاو باش |نماهدعبامو ةمطال ادب ىقث نا لعاو هحرعشو ربونتلا اذك م - لكلا ىوولو سنحال
 حرش قو هرذامل اه: ناقبة,الشالا ثنحال ةركتاهو زول هناشاربثب دهم, دعدتع سنعل !! بلا لا

 نك-!ىينالقلاس ذم ىلارهغلا فاز وتو اسنلا قداح اولا ىلع حوقولا ف عاجالا يضر نمرود

 نالت ادسعلاو لاجرلا نم فر »لا ف كح ثدحةريتذلانعهلبةرنلا ق.ركذام عاجالا ىو عد ىلعركعب
 نكمو لاحرلاوءاسنلانمب قرف ىأف بتنا نم الكملا موضع هفرصو د> اولا, ثذح املا ةماطدنعف

 52 هك فالح سلا لكلا فرصلا ناك الهنا ىسنالقلان ءسباو 4
 00 1 قالطلا فني بان) © 5 0 504 71 0 و

 سل 0 دولاو (التالا ناوداوت) م ا همدد

 ' تانك اواممح قانتالرحخ ”الابفص ال 4 :الثلاهذه نمدحاوب ففتا قم مخشلا ناو

 ىلاف جورب أجوزيرشكل واخ الوالاريخىنأنلا لعفلا نال : هنرخ  الادقاصت |ىنانال هلو الابهفاصتا |

 وح ”الاوه اهد_ةءودقعلاو هو لعضللافصورت" الالعح هالوترحر رتاتنا لانا وجزر

 ىّتلاتقلط تام ماه نت مث ىلوالا قامت ىرخأ من ةأرها جووزتف قلاطاهجوزتأ ةأرماون [لااقولو
 ا كل هير ”الابفصتتالف ىلوأ انو ككهب» توئصت :اجوزعلا ابلعداعأ ىتلان ال ةرماه>وزت

 بورمتملاقدعتام ع لوالا ف برضلاداعا ترن [برض م ادبع برضفرحو عف هرم ذا دمعت 1لاقنك

 ةقيقحدأو هنال (تيملابثنحهلوق) تترعرشنو فاهف (ةرحوا قلاطىأ هلوق) ر وعلوم
 ضعب نا.ةساذق طقس ناكولا ذكو دلو أ ةمالاو ءابضن هيرصتو نجت ديعتجلا نا لل دباعر ةوافر عو

 راو لبي قنا باي لمان طقسلالاظ ثيدحما قودلو هيا نءرمأمل هقاحخ

 لعفف رهن ئثلل يل .ةملا بيتل اوهودكرت وبضغلان ن*التتمالا نم هنطب عفنملا ناعيلامظعل اوهو

 نععلا قمن كلو ثنعال هلو ) لاكلاع نعاستعشاروصقمى طئحا هريغوازومهمأطةحازو مهمل

 امتاو ىبعلا مالكن .مهفيا لافالعخ ثذحلا مدح هيبحاصو مامالانيب فالعال نالعا(ةفنح ىأ دنع

 هنموءازحالب نيعلا تاحناو ثنحيالامهدنعو هلوقب حراش لاكلذ ىلع صن همدعو لالالا فالك

 ىدعلاب تملا فصوإ ىنعمالو قدعلاب انه ثنا نا نممهضعد هعبتو ىو ادم_سلاورك ذامن ا لع
 ىلع ندم ىسبتناع_جاريلف ةالحا مدعوا تيما دلو تدلو اذانمعلا لالحناقوهاما ل

 ا نيعتي هنأو مم انلا لق نم تطقسهفانلا الز الما اوُثنحمام هدنعوهلوق ص هتذه»' ىقدإ عقوام

 تار انلا لوك ل ءلديا نش ططانتطس1 ىف عق اولاوه اك ثنحيالامه دثعو لاقي ن تأ ,اهتاس ١

 ثنا مد, مزلمس ءاز <ىنننالءاز ها ثنحا تائب ةضقانم همالكّىف نوكينامزلبالاو ءازحالب.| أ

 حا قدعا.-واممتدلوول يح -بملا ب حاص لوق ىفواولا نامت هنم (امح دعب تدلوولو هلوق) هيف | ْ
 قة طرشلان !نييحاصصلإ (امفافالخوداذع ىلا تدع هلود ) مث ىنععا رئم داو قبح الالاقوهدنع ١

 دلولا نال ىبحنا دلول الا سيدل طرمشلا نا هلوع از ىلا الن معلا تاحمنا ةيرلل المع نكمل هنكت يملا ةدالوب
 اكلت سدل تيملاو ءاز- هلةبرحلا تاء ادصق هنالةلالدا لاف هوبدمقت ري لسا اذا هتاكناو ا

 عسب سس و م

 رابعو



 ا (نيكح الئملع)

 لاقةريو داو مو ىلع عمن رمح موص ىلع هنف فلق ةرهارعو فر كتملا فدملولان مشن تاود ف لدحخأو
 ةّدس ىل_عهعوقورهافالاو عئادملا نعرحجلا فل اقرثك أوأ لأ رن نا الاروتشأ هيكل لئئوم
 عماجإ ف :ركذ لسق ناف نا هرملا ناك ةمن هل نكمملاذا تعي (ودامى رمأ لتفتوالايلا روف
 تاروك دمام نهي ال ىلع عترامانأو 85 جوأانشسوأ اروهمثوأار وهدمتلك نال اك نها اوعجارتتكتلا

 عرفاكرهدلا فرعي نملوق ىلعرهدلاةلُّمسا عد رغتاذهانلقرهدلاامىردأ ال ةفنحوأ لاق فيكف

 لد :ةعدرالاةمالا نعفقوتلا لقتو ةيلالينرمشءامضلا نبا 4لاقاهزاوب ىرب نم لوق ىلع ةعرازملا للاسم

 لاف عاقب ءااربخن ع لكس مالسلا هيلع هنادروذا ماسلا هس 1ع ل ءريحو د ع

 تاأسل اعف لزنوءا- اا ا تح ىررأ ال لاقف لءربج ل أسف ليرنج لاس تس ىردأال
 لثسو احورخ م_هرخ الوتد سايلابل أن وكي نماهلهأ اريخو دجاسملا عاقبلاريخ لاقف كلذ نعى

 لاك لا نمهنامل- ..ةىردأاللاقف ىرديالاع ل ئسرعْنتال نوط لاق مم ىردأ الل قف ئوث نع ءرع نبا

 رهدلا اومست الريس لا ىقءاحهنافر هدلا قثدعتلا نع هنا للا فحو اند ىردأ اللاقاعال .و عروتلاو
 لاقرح و مم يصور | ىقةفينوأ فقوت جارسلا قو ىأي نرهدلاقلاه أرب هدلاوه هني ن أف

 ءارتف ا هفزاحم اذا 4م 1 : هل فودوال اهذ فةوتلا نمنكحتتس : ال نا تفم لك ]هيدكا ه.ضوىناةسهقلا

 لاق ثرح ضيرعش ىنأ ني نيدلا ناه هرب ماللسالا| عش نسحأ دتلو سوت امدضو لالحلا يرقي ىلاعت هللاىلع
 1 ةغستل ىردأ الل اقنأ +: هل د ةكق فعانأ مامالا لج

 هلضفمماركلا ةكتالملا لهو مولحمنأ كر دلارهأ لافطأ .
 هأ لكالا تيطن ىنأ ةلالد 4 نم مدل دلل مث هللاءايتنأ م |

 هلصح تقوىأم- ءملا 5 5 ملون اتاتقو عمرها

 « نملاباماذاىئنخنم كح او

 هلعش ناز ارحل مأ ه ةقر نم *4 دم رادملا
 هلك شتسار'ىئار و دحر

 شق:زئاحأو

 ةياغلاو ةيابنلا فاك ف قوت ىفةفنح أ د نععا مركتملاو فرعملانان مهدو وأو اورام لع ىدعي

 لمع هبال (رهشأ ةتس لعوهالاقو هلوق) رككملا لعروهقم فالخلا نا عصالاو رهنلاف لاق ن ع

 نءعدربملاذاو جما اوهو رخلا قو ىلن زدحاو بع ستنور هدة | ارامل اقب نما لارمتسا

 انني كلامي وبل الصأ بهذا ىف سنلا ديا ذاور تام ةوقبءاتفالا بجو همم فئثمامالا

 ةعسن ىلإ ةئ الث ” نم عضملا نال اموبرمشع هنالك ىلع وهذ امور ثثع هعضب هماكمال فلحولف (ماالاو هلود)

 رمملا ىل_ععقاو فرعملاهدرفمناف مامالا لوق ىلعءانعمرافتا (روهدلاو هلوق) رعاهلقا ىلءلمحف
 كا ماكر رمتلا ىلع عت ةاو هنا ىف فال افر عم هعج ىف نوكم ن اىئشالفاقافتا

 لوق ىلع مامالا نم ! ردو هفرش ستر املا دنعتاررشع لع هوقو نم ناموا هد

 نييامهماك ناهلوةاملا ف ةعجلا مابأ ىلع عق 2” ةرككو ةفرعم علا مم (عسملاو هلوق) انني نيبحاصلا
 ا رهسفن ىلع طلغتالو لام لال قّدص ا ا لمس| همت دملج

 حرمت * عرج روسأ ةدييارممتع لد ع بهذ ناد ب احالاوأ ةنمزالا هملكنال فل اذاق (ةنمزالاو هلوة)

 هجو (ةعسسلا ىلعةريثك مانأو مانالاو ةنسلا لعرومشلاوهلوق) نمتس سجد ملا نوكتف ىواعطلا

 امهري-_غىفو هلا فرسدنتةسثع ىنثا ىلءرومثلاو ةعبس لعرودت مانالا ن ؛اروومثلاو ماالا قدهعلا
 تاع داذافةئالث هل أو: :ريثع عملا مساهل ءقاطب امرثك أنا لوقم ةفشحوأو رعلا قرغتسف دج ول

 فيصوت لام ع. ا لقأ نال( الئاه و هلوذ) ىلرزةريشعل اوهو عسا قرغتسا فر رعتلا هل [هملعأ| :

 ديالا ىلع وهفرعلا هلك ال لاقول هنا ىلا فنصلااراشأو (رعلادبالاو رهدلاو هلوق) ىلتزهنالكا

 مظانلاهرك ذام لوقأو ةيلالمنرمش ركن ما ىفالافقو ترلودو فرعم ملئانلا مالك فر هدلانا ىنئالو تلق



 ا لة هرال ىونام ىل_عفا يش ىوناذا هنال هر دق م3 (ونبلو هلوق) لاك ا نع ةماالمن مث ءاش ريت أكس

 2000220 00000 تفتت لب

 (نيعملا َخث نمىناثلاعزجلا)

 2 ةسلاكدعلاناةعامم نا ىوزو وردا او زدعت كتخالف ةزيثعم ةؤانضالا تناكفت ادام
 كارتشال اهعطقلةراشالا نال ىن.ءوغل ةفانمالاو ةريتعم :راشالانالرادلاو د.علا ىف ثنح دج نعو رب

 (ثنح د دنعو هلود) ” ”الئلاو رذز لاق هب وئيعلاءنيعلا تقلعتف ةفاضالان ماه .رعتلاق خل

 رادلاو ددعل ايده تع تنحل هصصتق نم ىتعلا ند كا فزلدتودو لكل ىف تنصعا هقالظارهاظ

 ىوج هبل اراشملا لعنيعلا عوقولاعاجا تاروكّذملا ن هدرا كلا ىفثنحح الىأ (ىّدحتملا فاكهلوق)
 : ل ىف عقاو لعق ىل- ءهذ .ىدقع هنال ةفاضالا لاوزىأ ا ( ىدنح ريل ندع

 هقالطا لع ىرف :قلطمظفللا نال (اكلمدّديتلا,ثنحن ؟اوهلوق )1: ررددو ل إف نالف ىلا فا ذم
 رادلا ىف هلدّدحتملا كإملا ىف ثنحصال هنا ففسوب ىنأ ن نعو ىيلن 35 سوو لاق هلود) ررد
 ْ رادلا ىلا ةفاضملا نيعلا تدين عابس ا و ىراشن امتلأ ىهفةداعارف ند الكا نال هدعو

 || هخعو هلوق ىبوتنا هقالظا ىلع ىرعق واطم ظفالان |نالوةءام-هو نع تو ةعاقلاب ا !

 1 فو هلوق) نيملا لوانننال نعلاتقوا,ةمتد حوت لاف ةفاضالاباهد_ةعدنال (حلا ةناو رق

 ْ فصولاناكةريتعم تاذلا تناك اذاقارتاذلر جت نان كءامسشالا هه نال ثنحامتا (ملا قيدصلا
 ٍْ تناكفردك فان دصقرامم رمل انال (اعاجاثنحهاوق ) وج اوخارضاحما ىف نالغ ىلا وام هروكوهو

 ْ قابذملا ف ىنء ىعادلا نارو طل لاو زئاد ب ثنصال هنافىلودع هنا لق. ملاذا اذه في رعتلل هفاضالا

 |امإو هيلاراثلاكراصف فير«: ةفاضالاو هنارقهدوصقملان ال (ثنح دم دنعو هلوؤ) رزندنلا
 : عم ث نحالف كلذ ىلع لدي ه«-ارةيعستلا |لرتو ىأ هيعستلاو ةراشثالا كرتو لقت هزيغلرانارع#نا
 : هنعءانغتسإلا هيلا هحاح الورش ملاذااعىلي زلاهدق (ددحتملاب ثن>و هلوق) ىتيعكشلاب لاحالا

 : عاطقنال لك لاى لاوزلادعب ثنح الرسم مو فاضا اذاهنالصاخماو اسما غو فنصملا لوقا

 |أددحتلاو لاوزلادعب ثنحال هنافزاش ءأوأ اهفاضأ اذار اهدوجول لكلا ىفنيعل ادعددعما ف ثنصو ةفاضالا

 ارصتقاول م زواقيد_صهل نك, 4نانهلوق) رحثنحالاوةادا اةلابق كة. ال املا ناك نا
 فد دص نع ]!تقو هل ناكولام لعشدل ةجوز وا قيدص نه هدا |مملك نايهلوق ل ينااذ

 نيعملالوانتي هنأن م مدقتام ىل_عىنموهو (ثنحالد مدنعو هلوق) ىلوان اكل ن نمو اهو ز رو

 ىلغذ ىونادااماو ةينهل نكتملاذا اذه ةفاضالا ل- الامهد:ءعومدنع هناذإ هناداعم نوكتفدو> وملاوهو

 سانلن مءاط هنمءاتلا او دبا نأ ك3 نرعم (ناسا.طلاهلوق) ىاب زدم للك لك ىزن هنال ىوام

 ا ثنح هلوق) نيعلارمسكب لبقو نيعلاوءافلا خشب نالعبق هنزوو رهث فوصدادسو ه«دوسارو دم معلا
 اا رادلاد ده بح ايضةلوق ناعلاثم نانا ظلاد ارهاظو ىتنعنا 0 نال (اعادا

 لجال ى داعب الز اسنالا نال ثذح وهام 3 او“ ]تن ح ادراك اللات ىد كرم ءالدك هوو

 : ىستن اكلذل ىداعم .ةارب رح بولا نوكين ازوح هنا هبفو ةياقنلا فاك تاذلاد ريق همف ىنعالب بوثلا

 نح هللا ناحبسف ىلاعت لاق ةع اسلا ىتعع رك ذي نمحا نال (روشأ ةتس هلوق) ىذا 00

 ْ ن> ناسنالا ىل_عىت|لهىلاعت 0 ونوس ةءاسىان وددت نيحو ن وس
 َ سابعنب |لاقنيسح لك اهلك أ قت ىلاعت لاقر مشا ةّس ىلع قاطرو هنس نو“ .:رادارملاو رهدلان م
 1ْ اهنءعانتمالادصق,الةطمللا نال اهطسوأر ومالاريحتو ط-ولاوه هنالهيلع لمخيف روشأ ةتسسىف
 دصقولو ةنسنيعيرأ شدعب نا لمؤد نمودنالاةلزنمهنس نوع رأوا هنو دب عانتمالا ىلع ةردقلل نيعلاب

 (لاقب نيملا لام سا لمعتسا نامزلاو هان انمعامنيعتف قالطالا دنعنيأتبهنال نيحلارك ذيإق ةءاطال كلذ
 | فرسا در دي تناكلا ني ادن نال كار فرغلا هن وتس ونامز ذنمو ني>ذ نم َأرام
 إ ىأنيعب نام ناك انمزوأ م. د نهوصال فالخ نبيعلاتقو نماهؤ!دةباريتعي و ىليزاب .)|فرعلا

 ناد

 هماز كو



 0 (نيك هالنمىلع)
 وركذو عجاةغيص ىلاللاروك ملا نانةّمالا سةباحأوالمل نكي ب رحنا نافتقولا قاطمدارملاذا
 نيعلانال(ثنح هنذاو ههودق لبق هلوق) رم درفملاكل ةكالورع الا نمهثازاناممظ نب نددعلادحأ

 نءىوجاعمهمودقو همالك ناكاذا اذكو (ثنحيالامهدعبو هلوق) ىيلي ردياغلادوجو لاق ةيقان
 .مافرهاظف ىتحامأ امهيفةياغلا فرح ل وحدا نيعلل ةياغرا د نذالاو مودقلا نا ثنحما مدع هو ةنازخا
 ابن ةسانلءانثتسالارذ_ءتاذاةءاغلاوطرشللراعتستو ءانثتساللا مااذ لصالة ناالاامأو ةءاغلل

 ءانثتالارذعت اذا م هدعبام_ غااخم دباغل اواطرمشلاو ءانثةسالا نددحاو لكل بةام كح ناوهوام,ضبو
 مدق.ل ناو قلات ال مدق نا نالف م دق, ناالا ىتااط تنأ هل رقك طرشال نوك-ت تةوالام ىلع تاحخروو

 مدعلرذع:مءانث:سالا نال قلاط تنأف نالف مدقي منالاق هناكط هرشأ| ىلعتامذ- تقاط تاموىّبح

 لقال قالطاا نال :.اغلا ىلعاهاج نمىلوأ طرمشلا ىلع اها ج ناكجن مودقلاو قالطلا نيب ةسناحما
 ةهلئسم ىفاكةباغال نوكتت قوت ام ىلع تاخد ناو تاقوالا عج ىف عقو تقو ىف عقو ثم هنال تبقأتلا
 ىلع تاخداس ال ةياغلا ىلع تل هه مالكلاو نذالانمب ةسناجملامدءارذ ءتمءانثت_س”'!نال احلا
 ىلع هلج نمىلوأ ةداغلا ىلع هلج ناكف هوو ب>ر ىل اهماكرال فاح اذا(ك ةراغلا لمق: ىهو نيعلا
 0 دوجوم كح ا ناىرتالا طرمشلل هتسانم نم ىوقأ ةياغللءاةةسالا ةمسانمنال طرمشلا

 اذك لءفيال احول يح ناكاموأ لازاموأ مادامةماكب نعل |ىوتنناذكحو جايز امرشلا فالخ
 كله ىف مادام ماعطلا اذه لك ًايالاذكو نمعلاءابتنال ثندصال لعفف عجر مئابخ هج رف: ئراخ مادام

 هلك أاللاقولا ذكوهحرمشو رب ونت ص عبلا عدم نيجل !*ا,منال نقاب لك أ, ثنال هضعب نالف عابف نالف
 هلك الل اقولام فالخ ثنحال هسداو هعزتامدسعب هماك-ف ناكاموأ ىلازاموأ بولا اًذهه.اعمادام
 ةفصلاكل: تمقب امنيعلا قيتف ةفصد هدف ل تقوام هنال تح ماكف هسلو هعزنق سوألا اذههملعو

 امد. قترهظي ىذلالا نالف كلم مادام ماعطلا امد لك أرال فلول هنا نم قسسام ل اة. نا قد ردك
 رودت مدع) (فلحلا طقسدب زتامناوهلوق) كلذ ىل-_علدياممذقت دقو هلك لك أهنكعناكاذأ
 نكبملااىناثلادنءوءاقيوءادتباداةعنالا طرشوهو ريلاروصت ناكماتافف هتوم دعن نذالاو مودقلا
 كليك أالهللاو لاقولاك (نيعلاطةس هلوق) رهن ثنح هلكت قو ىأ ىف:ةياغلا طوقسد نع دب أتت اطرعش
 نءئربوأ نذالا لق نالف تاغ قح ىنيضقت ىت- كقرافأ ال هللاو هع رغل ل اقوأ نالفىلن ذأ, ىتح
 ىناثلل انالحت نيعلا تلاطب ةياغلا تت افودب اخ هنمعأ لعج اذا ف لالا نا ل_دالاو ةامق اس نيعل او نسدلا
 هحرمشو رب ونت هدوب.ةرهظو أ مصخلا فرتعاف هقلحتو ىذاقلا باد ىلادرص نا فلحول نعل |طقست اًذكو
 دّدحتملاكهلوق نءراشأ ن اهلوفرش أو ثنح ل هلوق بةداةلطم هلوقب ىأول( خلا نالف ماعطلك أدال هلوت)
 ملا نالف ماعط لك أ.ال لاق نأ, دّدَتملا, ثن حرش ناو هلوقن لاو زلاد.ع ثنحالرش ملناو هلوقريغو
 هنالفالوأ اما ىلوأ ناكادّدهتملاب ثنحرش ملناوراشأ نادّدآملاك اقلطم ثمل لعفو هكلم لازو
 رش مو أر مشن نا نمد كلما ل او ز دعب هملع فولحما لف اذا ثنحلا مدع ىف قرذال هنالفاسيناثاماو رمهخأ
 أ ءاعطلا قالطال ثحدريغنءبو هنبب كرتشم ماعط نملك أف نالف ماعط نملك أيال فاح (ةسمتن)
 كلملالاو زف قاطأ (هكلملازو هلوق) ةريخذلان ءرحبوثئاورادلا فالك ريثكسلاو لالقلا ىلع
 اذه كماغط لك أ.ال فا اذا كف لاس ىلا هءلع ولما نم كلما ل ازاذاام لعشف ىلوالا ةلثملا ف
 أرحب ل اسملا ةيقب ىناذكو ثند هم نعو ف سوي ىنأو ةفينح ىنأ لوق سابق قت د<1لك أذهل ءادهأف |
 ناهيلع ىنششي و لك الا فن افيضلا نذال دكه نع رخال مايعطلان ا عتاسنه نمو ةريخذلا نع

 مط. ناهلز وحالاذكو زحل وريغل هل ةندارأول ىتح لك الاالاهل حا الك الا ىف نوذأللا فييضلا
 لبا عاوذل امئارحه دصقيال نامعالاهذه نال (امهدنعش :ك!هلوق) ءاضر 1« ملاماهوكتو ةرذأ |

 كك 4

 أ| قدا هتلزنم طوقسو هةس هنالذياو رارهااظ ىلءدمعلا اذكور رهاظتد .ءلارغامااك الم نمد



 (نمعملا تف نمىفاثلا «زحلا) (َ 01

 نذالابمتيهناو قالطالاوهنذالا نا ثنحلا مدعهجوو حرشلا فام له ىنيعلاز ىاي زال عقوو ثنحا
 ىرودقلاهرك ذاعهيز رتحا (ميمصلا ىف ثنحصال هطقوب لول هنالهلوق) ىننع فاشلا ل اقهن واضزاك

 ثنح ٌةفينح ىنَأ دنع فالخلا ىلءوهل_.قو ل رالاراتتملاو ثنضاممئان نكيلول ع. ثيحص ناك ذاهنا
 اراهنلا ضعه قلاقعئادلا ىو هبقان لع ناكمفرعولو (مئا ارهشهماكءالهلو5) ىننعام-هلافالخ
 دغلان ماهف فاح ىتلا ةعاسلا ]تلم ملا دلع ةلمللاو مومل اًةمقب ىلع هنمع تناك اموب هلك ال
 نءاهمدبام ل خد. ةلمةتسملاةلءللا نما علشم ع ىكن اىلاةعاسل اعل نمهئمع تناك هلا 0 اقولاذكو

 ةدحاوانمع تناكحوىنلا فرحر رك لولو ىنبتنااههتدبىتلا ةلملل الحد ادغالو مو.لا لاقولو راهنلا ارى" كاهر م مح

 هياعقولحلاعامسا هدصقو اذكواذكع:.صاوأ عم»ا طئاحاب لاقولو رهت تاعقاولا ىفاك ل ءالا لح ديف 0 0 00

 . 0 0 0 1 0 1 1 0 : ىو م
 دعت |ىو رىاحانباحرمش نع ىوج حالا نود ىصلا تءطاخاس منال قلطتال امرأ نيمو انكو ف “ايو 8 و 0

 هاطلاو ناخاقورك ذكالذك لعفي ناك هنع هللا ىذر نام ءماكن النا ف ل> نادعي فوع نين ج را
 ىنال ثالثقوفنمؤاارععزوحال (ة:) قافتا لقعن الهنوكىلشلا نبا مالك ىف ىصلادس قت نا
 هنرماذأتثال* قوقانمومرح م نا نموا لحال سو هيلع هللا ىل صل اقاهحرمثو ردها دق رطلا

 . لا ١ ير نفةياؤز قدازو ملالايءاردقف هءلعدربل ناورحالا فاكر تش ادّةف هءاعدرن اقهيلع ملسحاو هقللف تال
 : مّ 0 ا .٠ -_08 ى 3 مهاب

 ثيدأتلاو ةيصعملاوةرخ الا ل-الامأواسندلا لح الر علا لعل واذ هو رانلال خد ثالثا ق وفردق 5 4 6م -مللإ

 اوفلخ نذلا ةثالثلل رده مصدقف ةرامعلا نعو مالسلا ماع هذعهدو رولريدقتريغ نمسحتسملي زئاذ 0 ع 6
 ع رم 0 3 0 3 ّ . 2 35 . 0 -. . 1 . .٠ 4 يب . و - و

 فاح ني نم هلوق) لومتةو زغنعىأ اوذلخ هلوقو ىسوتن مها عهللا بات ىثح مهرصتم ةباعهلا هرمأو "مو ١
 لاقولاذكومبلاهّدمو روك ذملاتانئالالهءاروام جارخالر هشلا كذ راصف نمعلا ديأتثروعشلاركن يمول هنال م

 نال فاح نيح نمارهش لوانتءارهش هنك اسأ ناوأ ارههش وصلا تكرت ناوأ ارهش هماللك تكرتن|١

 هءاروام جيارنال تقولاركةراصف ديالا لوانتن اةلطم ةنكاسملا كرتوأ مالكا كرتوأ اتلطم موصلا كرت
 قلطاا فاك _ةءالاو موصلاقلطم نالا ارت دكت الوأ صوصال أ اوق فالخ لاح الاوةراحالا ادكو

 نوكف ىليزهءاروام يارخالال هدلادلل تةولاركذ نوكمف تاسثالاو ىنلا ف ىفدالا لوانتب لددأت:ال نر 00ه و (ىد
 ديفن امةيرهظلا قفانسح ام ااكدازولو ( حا ماكسال هلوق) ردهيلا فاكتءالاو موصل اق روشلانيدعت ل ب 27

 ىنامىون ناقةل-لا أرقولو اهحراخوأ ةالسضلا ىفةءارقلاب تنحنآرقلا أرقيالفاحولو رهتثنحهناإ] 0 500 هل
 ربو في هنهمهفو همقرظنلاب ثنح الن الف باكو روس ا ركأل فلس ولو الا لاو تتح ليتل ل كل مث تفر هيهمهفو هنقرظنلاب ثندع ال نالف أ ركزوا ةءال فلح ولو الالاو ثيح نيل ]| كن ا > فاه زر
 لب قتلااو رردلا هيلعو لكلاهعتت (اةراخوأ ةالصلا ف ناك ءاوس هلوق) تامعقاولا نع هوس ر شو ماكي 0 تا

 مصرا قوه كلالينرشلا قهاوقو ىهتناانفرع ىف تتكلا ةءارشب ثندال هنا تيذتلا نعرف اى م تر الو

 رهاظلاوه ةالسصلا راخةءارقلاب ث ن4 !ن اركح ذؤرب وتلا ىف هعمتو ةالدل اجراخة ءارقلاب تاق 307 7

 || هيذارملا ناكف ماكل اوهودتعال ا نرق مويلا نال (راستلاو لدللا ىلع ىأ هلوق) يت! فانا
 هنال(ةنان دو ءاضق هلوق ) ىوج فالخلا نم ه.فاملءاضق فنضملا مقيم (قدصهلوق): تقول !قلط#

 ىدنجرماا نعىوج تقولا قلطم هيون. ملام ىنعب (للالا ىلع هلك هليل هلوق) ىن.ع هماللكة قيقح ىوذ
 ارابماهلتدو قلطملاتقولا ىونو نالفراد لخدأ هليل قلاط تنأ اس ل اقاذا مالسالار ص طو سه ىو
 ةق.قح هنال (هدحو لملل ا ىلع هلوق) ىدزحربلا نعى وج ىلاعت هللا نسب و هنسبامذ الءاضقلا ىققلطت

 هلوق دروأو مو.لاكت قولا قاطم ىف هلاممتا صلو ةصاخ ضا.ىالراهنلاك هداوس ىف
 اريجواماذ_حاسقالىلاسل + ةمعتءاضرب لك انس اكو

 اريصأ توملا لعاوناكمهنكلو ب هلثعا قس اساك مهانبقس
 2 ل ل ب ل ا

 دا
 ا
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 تراصاسمال اهؤطو هل لدالو ثنح فون ىنأ لوق ىلعو كلذ دعب اهو طو هل لحبو رهشا هّتس نم لال
 حراشل !للعاذ طور هاظوهوانتعشهركذاذك ١ (اعاجا ثنح بصف هيفءاسلا ناكناو هلوق) ىبتن اهرح

 اههدنعاذه هلوقركذول هنا ىوحلادسلا رك ذا ذه نعو ةقاارالا,ربلا توذو نيه اداةعنال هلوقب ثنحمأ

 تصب اكن | قالطالاةروص قمتنبخ نفعل لف اكل وشأ ناكل كتصالت تلا وا

 هنلا ىفاذكا (ملاا«سومابوجو رباابوجوا لاحم ا ىف ثنحي قلطملا ف ناالاهلوق) ىبهتن اهملع قفتم
 نك «نالاعلل ثزص قلطملاف وى زا فاك لاقت: رابعلا حو رهاظ لاخ همفو الع تفةووتلا

 غرافل اىفلاعللهز ع قةحدقو غرف اجربلا هيلع بح هنال بصل دنع ثنح ءامهسف ناك ن اوءامه.ف

 نانا اوهاطقنةراصلا تاره ى تلا تقولا كلذ ف ثنحمف ل اوخشملا ف بصلادنعوأ لاعلل تنحف
 5 غرف اك ثنحرملا تافاذاف ةقلط م نيولل هلع ارملا بوجول هلوقو بصل ادنعف ناك ن اوءام هءف

 لاقناب درا لع فاول هتالوعقلا دق )ا (ما ندعصل هلوق) انذيش مصل اد-:عشنح تغ.ل ناو

 متكرتنا
 اماهذرحم اليوكاذكو ء ءادنالا ضعب وةكن الملا _متدعصا ذو نكم ءاعمل ادوءص نال (هنمع

 ثنحوهلوق) رهن ةيهذ ءاز ازحاالاداودن را * از-الا مادعابواةييهذلا ساسيلاو ةيرحما ةفد عل
 ىتح تقولا ىذم لعام + هنح فقوتي ةدمقملا نال ةقلطملاىفنيعلا عضوةداعتي اهلا علل (لاحتا ف

 ثردصوأ ثنح اطنقيتسمولو رات اوه تنل هظقوب مول (هنادنب هظقباف هلوق) رهن ثنحمل هلق تامول

 درس لام قلطت الى هذاو وأ ىهذاف قلاط تناف ك1 ناالودوم لقول نيعلا نع هلاصقنا طرمش عهسإ
 رح .”ال لاق نعف مف فحاب امرغص ل احدهم اس ةمحارسسلا فو فن اتسم هنال تقلط ىهذا لاقولو فانعسالا

 مة غسول سكنف مشان ان سحر ظالاقو د مستف اذاممةفن-والاقف تارمثالث كلك االهنباو

 تنسحاوأ ا: هإوق ىل عوأ نيةماكلا ىاىرداال ةف.ن-وبا لا ةف تنسح أ د لاف نمترم ثنح لاق

 ءاضق قدصت .فدح او ىلا لو. ناالةلايد تنصالف دس لا ذالا ثنا مروه ةعاج لع مسولو رد

 6 راسا : ىلعناك ن او تنال هع ىلع هند قول اواماما ناك نا ةالصل | نه لسولوء دصقت مهنا :

 ثني فاشلا فام مصالاو | ىلاق يهلاوهوامريف ثنحال هنا دم نعو ةالصل ريغ ةيناثلا عوقول

 هلع قدولو 50 ءوأ وهذ ءىملصفتلا كلذ ىلعفاب دتقم ناك ناوهريغ ىونيناالا

 جراخو ثني دتقموهو:ءار ةلا هيلع حتفواوومملل هسيلع فول. علل فل اهلا سولو ثذحن ملاقفب املا

 تاحن او ثنحالاعمزخ الا ىلع لك ملسوامقت ارح ىددعف مالك كدأ دتبا نرخ“ ال لاقولو ثن<ةالصلا
 ناالا|ههدحا مالكب : ثنح ملانالفو انالف ملكءال فاحولو ءادتب كلذ دع هملك ناروصت ”مدعان معلا
 ةباكلا الو ةراشالاب نوكحب الف ناسالاءالا نوكمأل مالكلانا عار ىوتفلا هيلعوامبتمالكى وني

 نوكيراهانالاو مالعالاوءاشذالاو ءامعالاو ةراشالاال 59 !اننوكت ةراشلاورارقالاورامخالاو
 رم نيدةراشالا نودةاكلاو مالك أن هنوك م مالعالاوءاشفالاو راهظالا ف ىونناف أضاةراشالاب

 قرغف تح :هلا بتكماذك] لوقاالة ملال ءردلا ىئفالواءالكلاكو هلهلرقلا ىفاوفلة“اوأأ|'

 (عرف) ا مالك لاكهنا عجاج ن ا ! مالكلاو لوقلا نم

 ىملك نال قكتلكنادأ ارملا تلاقمثقلاط تناف ماك نالقللا كلنثك نادنارمالل افلح
 هلوق) ةاخلا نعانصشت اراد 0 ءال اًميش لاليساا ىطعا حو زنا امل لاق مث رس ىددعف

 فال علا طرتشمف نذالا ف عوقولا نموا ناذالا نم قسم نذالا نا ثنحلا هجو (خارسب لو هل ذاق

 تدعي :اهلوق) ردورو دةلاريغفروصت,ال كلم |نآل هنمك دعت لوح ىدا ءفءادل اس

 1 ا تا ع هس ص دل سعال

 دلولاب تءاحاذا دو ةف ضن ىنأ لوق ىفنيعلا لطبت مث رهمشلا ناهأطي ناهل لحر هشلا ف لمح هتماسجب

 (فسوىلال فالح هلوق) هيممق باقلالاسعأ ن نماضرلان ال لعب ملو ىذرف هاضرالا هما ال
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 (نيعملا تف نمىفاثلازجلا) انام

 قوؤام بصفز وكلا اذ هءامب رش الفا ولو ناك عضوم ىأ نمي ذعءامبرمث ىل_عووهف تارفءام

 لهأب رسثلاقب فراعتملا هنال ( ثن<امهدنعو هلوق) ىليزةيسنلال ديتل ثني [هيرششفو از وك

 | اعرشو افرع هل معّسم ىهو ةقرقح ضيعبتلل نم هلك ن ا هلو ناك ىث ىأب برشلادارملاو ةلجدنم دادغب
 ب رشولا هاو ةدارم ةقمقحل او انع 18 الاو ّنْسلافتانءامك دنع له مهدنعلزن موقل مالسلا هءلعلاق

 همق سل نالوقءام_هو عنافوهو زاخاو ةقمشحلا نم عملا هنم ملي ءاثان ف رمشلاب ثنحوأ و ثنح اعرك

 ىلوأا راازاهلا نا ىلتْةمت همّةلمسملاهذه نا قحت او زان امومعب لعوه لب رامناو هقيقحلا نيد عج
 وهوزاحن ا ىلاراص الذ ىلوأ ةلمعتسملا قيقا هدنعو زال ىل اراصرف هل معلا ةق.قحلا نه امهدذع

 زاملانا ىلع ةمنمم هللا هده نا قلاو هلوقو ىاب زةطنم هذه نملكأت ال فلح نعق مهفالةاريطت

 ريطتوهو هلوق لملدب كل ذكس دلو اههدنع عركلار هثنح مدع مهو:زاج ا ىلاراصيف امهد.:عىلوأ حارا

 هلوةلواعيج مهدنعمضقلاب ثنحيهنا نم هريغو وههرك ذام ةطنحلاهذه نم لك بال فاح نوف مهفالتخا
 هلوق) هيلع قفتملانالانودهشتسال ,هوداهشتسالا ماقم ىئهركذ هنالاقاغتا ىأ ثن< اعركبرشولاذهو
 ءامفالذ هلوق) برغملا نع ره اعركنوكمالءاناب هلوانتولو هعضوم نم (مفلايءاملا لوانت عركلاو
 رهاط(بصف هلوق) ىعةتسدتلا عطقبال ف .رغلاو ةلحدىلا بوسذمءام برش طرمشلا نال (ةلحد

 اركدحأ لعقريغ نمهمفام بصناف زوكلا لاموا هريغو أوه هدص نوكينأ نيد قرفالهنا مهمالك

 ةبسنلا ل دّنب ثنحلا مدعالإ«مهي ىجلي لا عرس: قيسلوقأو ربت هقالطارهاظوهاكرخ آءانأ قت صوأ

 وهو هلوذ) رهن مصالاره لع موا ءامديقنا فاحلا تقو لعءا ُّ (ثنحأل هيفءامال هنا لاحاو هلوق)

 تقول اند دسقملا معلا ءاقب ىاءاقبلاو هلوق ونيع اداقعنالءادتيالا ف ط 0 (عاقيلاوءادتبالا ف طرش

 رك قافتالابعاةدلا فرملازوصت امل طرتش ال ثمح َةَعلاملانيعلا فالخ ريلادوحو تقومىلا امهدنع

 لضالا اذ هو ةسملاءاضقلاروصت تافف هنيدنيضة يل فا اذأام ىلع ماللكلا ىق ةملال منرشالابز عم قس
 مناابنمو مصالا ىف ركب اهضمح ثنحصالاذك ٠ تنافادغيصلا ىلصت لن اردلا فاك ارنمةرمكه عو رف
 اهتمورملاروصت مدعل قلطتهسك ىرانيدلا اذا قلاط تناف ىسكن مهمتذخأ ىذلارانيدلا ىّدرت
 اهرهع هنم ىرتشت نا لمح اف ىلاط كماو هتمهو نااهوب | لاقو قلاط تناقم وملاكق اداص دمتي نا

 تورغلا دع ةيملا نعاه .زهل ب وزلاالو ةنحلامدعلاهوبا ث نحيل مودلا ىذماذاف هضيفتواةوفلماروث

 هنعلع_ءاماض أ اهنموانذش لاق ىبتناةيؤ زارا هتدر عوج رلاتدارأ اذامثعنلابرهملا طوقس
 ليحائارهظ م قلاط تنافروشأ ةئالث ىلا اهعبا لنا لاف هتمأ بس هتحوز عمرح شت لجرانذأ سا
 طرشرلاروصت نال معلا نالطءلروشالا ةثالثلا تضماذا قلطتال هو زن ابن احاق هفارتعاب 4:
 نعهنبع لل انكر ىرت فو نأ هال لادوح و تقو ىلا امهدنع تقولات ةدامقملا نيعل اهاقمل

 هرب روصت نالاهعيب مدعب تع ٌةلطاب هنيعتناكهي فرتءاواهل حر هظ مم ةقلطم تناكن اد تقولا
 لاهالو ى#متنازوكلاةلّدسم قف مّدقت اك لعل وأاهامص فلا تقو ملع* اوس ةقلطملانيعلاد|ةعئال طرش

 سأبلا عوةول عسبنلامدعوهو هيلع قلعملادوجول ثنحريدو أ قةعافاذ 59 هعنا 1 نا ليق نم هذسه نا
 نمس ألا لصح اهلمص هفارمءايذ |قالطلا هءاع قلع لادوجول هذه ىف ثنساذكفةلحما تاوفب هنع



 لقفل (نكح مالنم ىلغ)

اج رهستلا ىنع: رو هدا لع والك الاوهو فاض ريدقتب لب وأتلل باتجمف هبق لكون
 كال . 1 ىل_ ءىنملاناز

 ان 505 رسفلا ىلا لدللا ف صن نملكالارهمتتلا ىفاثلا ىلعو رحل ىلا لالا ف ضن نملكالاو وهلا لك |لوالا'

 0 /سرزر فرح || فدك تعب عسقريسفتلا قو هلوق نمدارملان 21 (فاضمفذح ىلع هلوق) : ىبهتنا

 ةادنغلا ماعطل مساءادغلا نال هلوق نم ىف أ دامي ليلعتل هم الدال نك ل اةىوجاد.سلا هركذاك فاضملا ١

 مالك مدافتس اك ىنعملابىأ (برغملافاذك هلوق) لوك املا, لكالا ب وأ ةعصل ىنعب لا هلكا مسالا
 يروا يرو اعرب ١ قتشااوهاذهو ءاثعلا ماعطءاّشعلا ناك ةادغلا ما. عطءادغلا ررغملاق لاق ثنح ىوج ادمسلا

 ا ق منح ا ءاعملا لكاوأءادغلا لك اءانعمو عسوتتف لاردقلا عولط نملك الاءاد_غلارصتخ لا ىفهلوةامأو ل والا |

 عشلا فصن نمرثك | نوكي نان (عبشلاهيدصقبام هلوق) ىهتنا فاضملا فذخ ىلءروعنلا لكاوا ||
 قدصي ل هلوق) ىجأي زةداعءادغىعس النيّتمقالاو ةمقالا نال فل !نءر# روعمل اوعامعلاوءادغلا ف
 2 تار كدي ٍ ىون. نا زوحالو هل موعال ىضتقملاوءاضتقالا قد رطبءاشالا هذه ىلع لاعفالا هذه ةيلالد نال(الصأ

 00 ا هدي اماعنركج الف دارفالا نودةمهاملا ىلع ل دلعفلا نه 2 ىف تءاثلاردصم ا نالالثملكا نودالكا|

 0 2( هوضو ماعطلاو لقمان ييعتل اهمال ظوفلال|ىف لمعت اا ةينلا نالو ىدنج ربلا نع ىو صيصختلالباق
 4 انوي 1 ةنك اس ملاوارفسىلا جو رخما ىونؤ انالف تنك اس ناو ا تجرح نا للاقاذا اع لكش لبق ناوروك كمزيغ

 عونتمج ور |انلق ثنحال اراد قهنك اسوارغسلا ريغ ىلا يزخول يح هنا دقدص  هنافددحاو تدب ىف
 || فاول ها ىرتالا صيصخشلا نود عس وذتلا لق< ل_عفلاوكحواع» | نافلة امهوريصقو دي دهىلاإ
 // || نال ءىناثلا نود عب ونتل والا نال ق دصب لاب يعنأرا ىونولو ص ةيمور وا ةيشدح ىونو جوزتإل
 " [ :د- اوةذلب ف نوكت نااهعأف ةعونتم ةماعةنك اسما اذكو ذيلعدربالا ذه ىلعفاوعنماشب دما ضعد
 | رصت لعفلا ف عونلاةينناانيدقودحاو تدب ف نوكت نااهّتأو ةدحاو راد ىف نوكست ن ااهنم قلاقملاو
 ةيرص وا ةضوك ىونولام فالخ ىلاعت هللا نب وهنرباهق ىأ عدةبمو رواةمشدح ىونو هلوقو ىتايز
 هفالخع سذحلا صصصخت لق سمة رعلاو ة مهو راك ا هوو ةمشدا ىف صيصختلان ا قرفلاو
 ا 90 1 نييعتلاسمنال لي زلا لوق نم لتشاو 1 |نع ةيلالترعث ةفصلا صص:قهنافةيرمعبلاو ةيفوكلا ف
 ات كفل "فاني رك ذلعفلار ذنال (اقدصي هنافسو ىبأ نعوهلوق) انش طفللا لقيام ىأ لوعفم مسا لما

 1 9 ل / 0 | اريد_ةتروك ذم هنالو ىدنج ريلا نع ىوج صيصخقلا ليقيف عيف طرمشلا عضوم ىف ةركنوهوردصل
 هدأ 76 مي فالح هناالا ىفنلاك عنف طرسشلا قةركش هنال .(ءاضقال ةنايدقدص ىأ هلوق) روخاحي رضركذ يل ناو
 00 0 ع 0 ره ىلاعت هللا. نيعلا ف ءاضقلل قلعت الو قاستعوا قالطب هنيعتناك اذا هف ءاضق قدصي الفرهاظلا
 5 ارو نر 0 جب وزتنال هنأب فلحا ىلع ههرك اول 5ىونام ىلع نعلق مول مو هو هاب لج را فلسا اذا تاعقاولا ىف و
 // 00 2 ناص#ا دنعءاضق اذ كحو عاجال «ةنايد ماعلا ص. طخ هنن تدص|ذكهدلب نمتي ولاقت ةأرعا
 ترب رت« يري نلانغ || قاتعوا قالطبولو فلاحللةمنلا اولاقو هي س بالف فاضخما لوقي ذ سو جلاظ هفلح ىتم هنا لصاسحتلاو
 00 فاو | ة.اعالفرصلانمعونمم (ةلجد هلوق) ةحاولولا نع رد فادتسمللف اسااظ ناو اموملاع مول هللاباذكو
 ذيع ل هن || عضخبان(عركلا ىلعهلوق) سوماقلا نءانعثدادغب رتاهكفولادلاسكب وهو ىوج ثدأتلاو
 ' 731/يل . | هن [عجاو فورعمتلنالا (انابب مشاذا ثنحرملو هلوق) راتخلا نع انش مهف باي نم ىرنأ ةغل هيفو
 || نكمملاذاءانا,ب رسما ذاثنحلا مدع ىأ اذهو حاصلا ىفاذك قاساو ةيقسأو ءاةس لم ناوا نال عمجو
 | ىاكتفةن المتسلو رثملا نمي رشي ال فلول هنالرونلاب دقو هن لع هريغو اءاناب ىون نق ةمندل

 ناري لاك حتاو حفلا نع ةيلالرنرعث ةيندل نكوملاذاا بتم فارتغالالب ميجا هي ثنالاهتم عركلا
 زارتحالا ةن الم سلو هلوقب دقو فا ارتغالا ىلعفالاو امه افالح هدنع عركملا ىلعهنمف |ءؤام ناك

 هنيعىف ثنحالتارفلا نم خان زهننمبرشولو هدنع عركلا ىلع ن وكت ذئنح هنيهف هل ”الملا نع ْ

 نموا اتارفءام برش ال ملحولو تارفلاءامنمسرش ال هن ثنحو

 7 سيسبب يبس بيس

0 
 اخ



 كه 0 4 كلاب

 نر
 يك رى

 ْ لاؤزلا ىلارعفلاعولط نمءادغلا هناا لاق اذفوهتقو لوارهظلا.دارملان ارهاظلاو ىوجتادملا ]||

 ىلاعتو هناحيسهلوق هماعل دب و ةروسكملا نشلادعنءان منيعلا خب ىثعلا باو صلاو فد رح هنأ اكو

 ذوخام هنال هلوق) نيشلادعن ةرو سكمملاةدابزبرهترسقلا عولط ىلا سعتلا لاوز نمءاشعلا نا موق معزو |

 ةيرنهظلا نع ىوجرعفلاعولطوملا لدللا ىئاث باهذ نمر وعملا لل.قو فون أ نءلو ةنملاوهاذ هو |[
 (حمتاعسوتريسفتتلا قو هلو5) رمل نتمنمطق اسر هلا عواطملا هنمروعهلاو فنصلالوةناملعاو ا

 ليوأتالب امرياع كحال الج عمبالف انيق لك اللالنىتقولا نه ىف لكؤ ماعطل نام ءاشعلاو |
 رهظلاىلارسفلا عولط نم لوك ملاءادغلا ماعط ىأ لوك املا ىنعع لكالان الوالا هوجو نم لبوأتلاو ١

 ءادغلا لك اريدةتلاواريدقتافاضمهمف نا قانلاو لملل اف صن ىلارهظلا نم لوك املا ءاشعلا ماعطو ||

 اشعلا الص ىدحارهظلا ىعداذ هو نبعل اركي ءاشع ىعتت رهظلادعدام نال لبالا فصن ىلارهظلا :

 ال مساوهفاههقغن ناك ناو لب وأتالد هلع لكالا لج عمد تقولا كلذ ىف لك الل مساوهف نيسلا مذ

 (هلةسنالو هلوق) ىماالإكمفذ ح ىلوالاف كاردتسالاءن اناا هجوالاذكومد_حو لكؤبالاطملاو
 ثدحتاىقدرو تاق ناف (مدللاالهلوق) ىنيعاعاجاىونام كف ىون ناو وذي حلاذا اهف فاللاف

 نوكين ا مادالاد.س هنوكن م مزل»ال هناواسندلا ىفانمالكو ةنحلا قوه تلق مدلل اةنحتا لهأ مادادمسس
 00 قلاق(نيحاوهلوق) ىنع مهلا نموه نكي ناومقلاو بر علا دبس ةق.لخملا لاقب اكمادالا نم

 نيج لوي مهضعد وامرمف هغل ندع نيحلاو ناسحلا ةفصاخ أن يحلاو لك وب ىذلا نيجي احاملا

 نع ىو | ىلةنو روصق دي دشلا ىلع ىنرعلا مهشلاراصتقا ىف نيهاش مشل لاقديدشتااو مضلاب هنمجو
 اههض ةمناثلاوءاملا نوكسلهدوجأ برعلا ن ءاعامدينعوب | |اهاور تاغ ثالث هبف نا ىلا نباحرمش

 ىهتارعشلاة رو رض نم لي قنتلا لعج نم مهنمو لقتل اهل أ ىهو ةملاثلاو عاستالل
 دج دنعو هلوذ)

 رهان الاوعم طبحلاقو فرءلانالعراتةاوهو راتخالا ف لاق ثمالاوأ ههقفلا ذأ د لوق و )حا

 لوأ نأ, اهريغو ةصالخلا ىف مزح (ر فلا عولط نمهلوق) رم ىوتفلاهيلعو هس مت ىف ىسنال-ةلالاقو

 مهفرعقاذهن ا ىناهتسالا رك ذ (متا هنمءاشعل اوهلوق) ره هوذراعت ام لع مهؤارحا يشق ءادغلا

 نولك ًانامن وع“ مهنالرصم ف رعى عقاؤلاوهاذ هو ىبتنارصعلا الصدع: ءاشعلا تةوف!ئفرعىفاما
 . سس 7-21 ر 8 فاك تلازازال وقتنا ىرتالاس عثل|تلازاذاامهدحأ نا اسمءاسملاو ةمئاطسو ىلاو ادع

 أ ىلع كلذ ناك ىسعىتاذك لعفبال لاوزلادعب فلحاذاف سعشلا تير غاذاوخ .الاءاسملاو تيسمأ
 ا هتمهوت) عئاديلا نعرك ىناْلا ىلءلمحيق لوالاءاسملا لعن معلا لج نك_الهنال سعدلا ةرودبغ

 || لاقرهظلا نمءاشعلاو ىوجناو ربنلا نت« ىف عقو و رحبلاو ىننعلاو ىيل.زلا نتمىفاذك (حارهظلا نم ىأ

 فلا انك (ءاشعلاقالص ىدحا رهظلا ىعساذهو هلوق) ىبتنالمللافصنىل (لاوزلا نمءاشعلاو

 ءاسنلا لم دملاورسكلاي*اشعلاو ةقعلا ىلا بر خا ةالص نم ةشعلاوءاشعلا حاصلا ىفو ىمشعل او ةادغلا

 ىتبع ثنح تقلا اذه ىف لك فرحتنا فاحول ىتحر مغ لا عولط ىلا ىلءالافصتدعب اموهو (ركسل ا نم

 ءادغلا نا اص اح اممد رغم افا عدنال لك الاءاشعلاوءادغلا رعسفت هصنو ىدنفأ حونهرك ذامملا اريشد

 ىنععءادغلا نا ثلاثلاو للا فص: ىلارهظلا سس لكالا اعلا لكاو رهظلا ىلارعفلا عواط نملكالا
 نملك الا ىثعتلاو رهاظلا ىلارصفا |عولط نملكال ا ىدغتلا ىنعملافا«سوت ىثعتلا ىنععءاشعلاو ىدغتلا

 ترسفو٠اشعلا قالص ىدحا سو هلع هللا ىلص هللا لو سرانب ىلصلااقهنا رب ره نأ نعىور اموهو
 تب ىثعلا باوصلان | ن هرهنلا نعداس:هدقأم ىلع علطب مل هد“ اكو ىسبتن !تاباورلا ضء:ىفرهظلااسهماب

 مالكنا مدعاو ريدقلا خفو ح رمثلا ىف امرهطتر يأ! بحاصل عقو وةروكحملانشلادعءاونيعلا

 ناكناروحسلاو هصنو ىدنفأ حونءركذ لمصفت هيفواضن !ل» وأ الر وعلا جادتحا قع رص حراشلا

 لكي



 لقا امافءملا,موبطملامدللا لك ااذا 6 (نكت# ءمالنم ىلع

 ام ْ رتاشتاف ل | نم لدول ترعملافو هر ثن<ال هنار عملا ىف كد نكل خونطملا كل هدكلل لماش حلا ءاسملاب خو ءاطم لكى لع ساأرلاو) اخويطمىعمالفةسابلا ) 5 00

 ل ا ل ا | فلح عئادبلا نع هيفو رحبلا ناك ن هدلا هنا هلصاحو كلذ نم ةبملا لدوءاهقفلا لوقو مدللاوأ مدا
 5 5 92 1 ١ قواهمال ىلوالا نمدجو ميطلا نال نحالاهريغ اهذطاردق هل تن زؤوسف 5 ميم ع نكحأال

 9 ١ هلعمو كلل داقبالا دّرحواعطق اياطر دقلا عضاو سدلانةرعقوردقلا عضوي عقبرمطأا سا ليقديرتقلا سأر لح درو هتحنا هو 2وروفصعلاو 00 لكا 3 0 . 8 . تو تك ف
 قراره 1 تدرالرأ 08 : ربغلا نعردلا ف لاقوملا حفلا فاذك دقوب مل ناو لباوتلا عضو لكوملاوه خاسطلاو خانطلا د ىعن ةغضوأ ناكوى غلا هملعو معلا 0[ 52

 لل تمام مئاراس لاورغنلاو ْ (ماملانخوبطللا معلا لك أ اذا هلوق) ىهتناالانفرع ىف نكسل ةكافو زيغك مطتلاهجو ىلع لكؤن ام عب ماعطلا
 دلاعلا دفا ال ةقركللا ١ ثنحينا ىتذش اثاببوقع لاقىتنعاض مدلل ءازجأ ايفو اضصمط ىه هنال ثنع ةقرملاب يخل لك أ ناو
 1 ات تاانيج رز اهنهو ةصاخا | قداوماشا,بوقعب هركذ نا الور هن محأ | ىلم عقب يمطلا نا هلوق ئيوب هملاو مهللاءازحا هبف مةلاورقبلا سآرب تنال اة لالا أ نيتداج ىناوءانان وقس هوئامنا قضالور م وعلا لم مق 4 1 لاو قللا نأ تتصلاق لالا | نوكيناالا ىنعي قرملاب تنال هناانمّدَ نكلافرعاذمط هملع مهقالطال نامزلا اذهىف مجال هلعلار
 نيطبلاو حاغتلا ةك اغلاو) ناهربو أ اهرسكومملا تغب هناحاصعلا ىنو حاتم نعىوج نيجلاسسكب (شعثملاو هلوق) رهن فيو ىأ بع نالت | نامز وردع كالا | نعقتنملافديبشا!ءاورو ىرودقلا ةياور باكا ناموةك افلا نم سدل عطملا نا ىبترسسلارك ذو هنا لعف منغلا ساربألا ثنحالالاةةصاخأ ناكرضخأءايلارسك, (عيطبلاو هلوق) حاتفملا نع ىوجءافلا ديدشتوءاثلا مضي (حافتلا '«:ل|سأر قدادش لهأ:داعادهاش | 00 رصعلك ىقداتملاوهامبىتفي ناىفملا ىلعف (حانامزورصع فال تخاهناهلوث) زدلانع
 نامرلو بنعلاال) اهيفتبانىنعلا ||" افنملك أءال_فلسولوالفا:ةرعفامامهفرع قوهةك افلا ن هزوللاو زوجتا نا ىورام طلاق و انكم هلو ماعطلادعب منتلاكأ | ا (ءائقلاوهلوق ) رك انرجالامسلادهملاقو (بطراو هلوق) دكت ند لع لك نا ساابعال | ةرياغلن الا ف فعلا نوكيش (مجانامرلاو بنعلاالهلوق) قوقربلاوهصاحالاو حاصلا فاك 2 ا يي

 كنردان رامخ م وهو (ةائقلاو بطرلاوأ فقرعللانا .هتسا س ايلا ىلعو وفابتةو ريغ ناكناوابنم ساملاب ث نحال بطرلامانأ ىف ناك ن اف ماعلا
 نرغلا فو فورعملاوهو (رامخاو) || تم ءاقلا ف ايرونتكس وقفلاوروعلاو سوقفلا اذكوةشلشماءاثلا خعب (رابخلادفلاو هلوق) رحب

 راخادمقلاو نراك |:| ,نج || ىطعلا نوكيش (حا بنعلا ق ثنحتهلوكا) ىوجواولابفطعلارهاظلا (د#موفسو وأ لاقف هلوق) :
 اضيأ نامرلاو بطرلاو بنعلا فثنح ْ نامرلا نمبطرلا نال قت الاذه ةريعخذلا لاو ىايزةمث اننوكيآل بطرف ةك انساب نوكوألام ول غو ىسون و6 اقورارنلا هدرا || © اغلانم سدل عجبا نا ىمخترببلا مالا نسجت كد .(جاعبلاالا اوت نيا ا تيندثقلاو راخناءاثقلا احلا قو | ىل: يراد 1. ازال تالا ةهو ماعلا يع سمات ستسهل

 سايلا|ذكوامهدزعدك اننو 5 نع ىوج ةك افنوكب مؤ نف ةكاف هبعضن نوكيإم لكل بةوةكافي سدلامرتم سراملاو ةك اف بنعلاو
 نامزو رصع فال_:ءااذه لءقو ْ ناكاعئاممت مديؤيام ادالاناحامصملا نءانخش لقنو ىوج بهاو باهاك م دا هعج وةزهفارس 5 يطبلاالا ةكانىعمنءاشالاهذهنم | (مادالاو هلوة) ىوج لكؤ اه هداوص(حلالكٌو باعف فرحالةربعلا طمحلاىفلاقوهلوق) ىدنجرتلا
 نوهكفتال ةفمت> ىأ نمز ىف سانلاف ُ ( 4 حاس اطءاوع) حادرفملا ةلم اعمل ماعيف فيغذقلل نكس وتبتكو باك لثم مدا هعج وأ دهاحوأ

 لك يا نوهكفتام_.نامز فواهب || عمصلاو هصنامحاسمملا نعانت# ل قنو حاتفملا ن عىوجء الان ىذعب ولوعفلءانبلاا ىلعءابلا عون
 طلال اقو هنامز ىف دهاشامبسحم | رحارلا لاق خابص عج او نيلك "الل خسصو ىلاعت هلوبق هنمو مادالا نمت خبط ضنأم

 لبس ىل_علك وباهت فرعلاةربعلا : غابدلا ةدعملاركانو 3 غالبلا,كايندنمجزن

 فرعلا ف هك افدعب وةداعدكسفتلا | غابصنمفخاموأ حملا, هه غاضملا ةنيلةرسل
 اةهوالفالامو نيعلا تدق لعدد ] ةيعبتلا ةقيقحو زيغللاعت لكحؤب ام مادالا نال زيؤللااعرت لب ةداعودحو لك دال هنال (جملاو هلوق)
 عف ىرناذا|ماو ةمن هل نكملاذااسعف ْ ىنيعلامالك قام ملعت منو ىلإ طالةجنالا لصف مغلا ف بوذي هنالو هدحو لك الامدعوت طالتخالاب
 خيطصب اممادالاو) عاجالانىونام | زمخاب طالتبخالا ل_صدعق مغلا ف بوذي هنكلو ةداعو دو لك. ال ناكناو مملاو لاق ثيح لاخلا نم

 بغاحول ىأ (تبزلاو ماو لاكه
- 0 : 

ادالا نا ىذتقب هداه هدحو لكؤب ال ناك ناو لاو هلود نا لاخلا هجو و ىسهتنا
 ا سلو هدبحو لك وب امم

 مدنأبال معللا فالخ برش ليهدخو لك. ال تاع ملا نمدودو قرملاو ىتاد زلا لود ىلا ىرتالا كإ د كح
 لي وطرامخما عون نمكنردايرامخ م هلوق ىلعراسصتةالاو ناك ن او هلوق فذح باول تما مادا نكت مسه دحو لك ناين هيتخأو

 فراحده# يرتنا مماعن أنتن م ورب صراط ضرأر وتلا هنورسف يد جوهمو



 الا(هفسرال هلوق) ردءاولحو ةديصعلا (هزيذثن>هلوق) هةم جراسا, ثمل هعرزولو مسالا | : 002 8

 هنارهاظلا لوقأو رهاظوهاكزوللاو لاب ىثحامال ىاسنلاب انرابد قف ىع مك اوهو ىبتنأ قاقرلا ا 0 /

 (نيعملا أ نمىفاغلاءزحنا) ما

 ملا عمم ناهيو.دش عئموةربعج ريلاو لكلا ءةيلاليترشةلوك اماهتمع ناوهو 78 او ةنمعملا

 (اهمت# ناالاهلو5) لافقاو لفقوءارقاوءرقو راهطاو رهط لاقيذااسابق درمملاهز وجو راربا ىلع |
 .فرعق ىع# ىلا ىشواهنولك أب واهنواغي س انلاناف نص ةثرناهمذقواو رهن ةةايربغ داضلارس 1

 ىهوابصوصخب مضقلا ةقيقحدار 1اس داوامذق لكؤت مثردقلا ىفةفاح لع ىأ ىلقتوتلمل اندالب

 هنم ىنثتسملاو متفلأ نعام اهسنوط بدأ نانسالا نار طاباهتمع لكون نال نان سالا فا ارامابلكالا :
 ةفينحو ا مصقوربلا اذه نملك ياله فاح ق» وسلاو زمالك أب حالو هيد هت مالكلا ىف ىوطم ١

 سكعلارامهدنعو فراعتملازاخنان مىلو أهدنعنلعتسملا ةقيقحلاو فراعتمهنالاهندعل زكا لعشتما
 قب وسلاو زيا نمي قرفلاهحو (هقيوس ثنحالوهلوق) مامالا لوف علا ةرخذلا نعربملا قو

 ا م هايج قيوسلانو ودزيخ ا همدارم لك الاي ةنورةمت ذاذا ةطنحمان | فسوب ىنأدنع

 هنافرمخما لك أ ىوناذاهنا خالو عئاد- لاف اكةسندل نكيروأ اهنع ىوناذاام لعشف فنصملا هتلطأو
 ةيادحلا فا ذكزاجملا وعل يدجااوه (مهدنع ثني ههذق ن 0 رح هسفن ىلعدّدش هنال قدصت

 ةسغل برضب اب نمو ةبلالبترمش باين م مضقو رابع لكأت ثنحالا ههد_:عهناةريخدلا ف عتو |
 ثنعيف ةطنح لوين ارمغنمهذه لوب نااهدحأ هجوأ ثالث ىلع لثسسملا ىنكجلا نءرمتلا قو
 ثنحيف ةطنح لو, نا ةمناتلازبخلا لك افاهزيحنوأ نوعطملا لك فاه: ءطو أ كلذك اهلك ءاوساهلكأ
 نيهلاو ىقروسلاو قيقدلا لك أ, ثنحالوابلةموأ الولمموأ اخومطموأ اثنناهلك أ ءاوس ةطنملا لك أب

 ددقل اهزيخوأ اهقيوسوأ اهقمقد نم هلك أب ثنالف ةرعص ىلاراشأو ةطن 2 ا.هدهلوشنا ةثلاثلازبخاو :

 نا تش وثنحن !فاخأ اصبحت هنمذختا نا لزاونلا فو تأناو اوم نعىوجانأ طن اكحازا

 لعن (مما فكل ىلع عضو: ناوهو هلوق) كل لان انراددف ىع# املك ا اذا هدنح ىف ددرتنال

 لاقينارهاظلا ( يضلافوهاكهلوق) ىبتناسبا ايش لك لك أى سلا نابرغملا ن عىوجادمسلا
 مدعلاو هع اه طقس ال فرعلاو هتنتح قيقا لك ًاهنال (ثنح ل.فو هلوق) ميجا اوهاذهو

 هنال( زيخما لك أب ثنح ل هلوق) ىلز تت لابهلافرساةز 5 لنقل نال ٍ

 لك أبالهنا أش لاوأ ىرصملا احول يح )م هدد : له ا ءاامزياو هلو5) يلد زهمالك ةقيقح ىو

 ثنص ةسالاىف وةدابزو زيست هنالجكلا لك أ, ثنصناجش و تفل ىفلاق ربل ىلا فرصنا ازبخ :

 اماو قاقرلا ىأ هلك أب ثنحال هلوقو ىوج فرعل ا ىلسع ةينم نام ألاو اردد ى ا تل
 لك ا اههف فراعتللاةدلب ىلا ل” دوهداتتءاابودي نأوا فهن ثنيف ىرقل ال هأ ضعب داعب امئافريعشلا

 اذكو لإكلا نعربنريعشلا لك أبالا ثنصالازمحن لك ابال فافريعشاالا لك ًايالّرمساو ةطنحتازيخ
 هلك وأ هرشف هقدر ثنصالو امال او دمصعلاءالو دب رثلابثنصألا كوم اوناذاالا فئاطقلاب ثنصال
 برضت ىهىثلا ىهةزب اخلاق ةنالقزيدت لك أ ال لحوأو تنحالواسم هلك أولو ازيحن ى عسال هنال تةفئامدع
 ا ناف تريخلا د تودع لانو دروئتلاىف زيخنا

 ا ءازارسكو !معفب (ناتسريط هإوق ) ىونا تنص لكحافةتيلر اممم لك أم ءال عئادبلانعأ

 00 ار عمرا ىأ ساق نورا اوف تالا تع“ |

 ةيلاليثريث نرعلا ىوشانفرع ق ىع ا تمل رو اهىونول هنال هيدنق ا

 نم ىدنجربلا نعىومادسلا هلقااماذكو مهفرع اذه ( |نم بط: ام ىلعو هلوق) فلان 5

 يا ل لا هنو أ - + عطام بطلان
 عا ع !مماقهلوق ناك شالوريونتلا فنصم نعرد نجمو أتيزوأ 20 لكلعأ

 يلع

 يس ل للبس 0 7 تا ش2 تت 2 2 2525222 تت ا ا شل



 ا (نكج مالذم لع)

 هلك أن ال نحال ناش اسم ناك ذا تغلاحلا لق هصئامىاتعلا نعرهملا فو ىلع لا ىفاذك
 نع ىي زلاهرك ذامو حلا ىوتقلا هءلعو ىفاكلا ىفو مضااوهو فرعلا ىلع ناسعالا ىننمو فراعتعسدل

 بوكر لاب ث نحال ةناد بكر يال فلول هناىرتثالا ىلعفللا فرعلا الذم اددقم مصنال للعلا فرعلا نا
 بكرمال فل>ولو هلوانتب ةغللا فناكت اق عا ركلاالا لوانتيالافرع ظفللا ناف ىظفلل| فرعلل ناسنالا لع
 ةداع بكرتالهناوهو ىلعلا فرعلاو ناودحلا عنج لو انتي ظفللا نال ناسنالا ىلع بوكر لا» ثنخاناومح
 افرعالاةداعلا تلو ةداعلا ةلالرم ةقيقحما ءلرتت لوصالا ىف مهوقل تفلإ ن ءرهن يخريغا دنقم صال

 دراو ريغ هناروثلا ىف لاقةدراو ىهو ناوحناو ةيادلانمب قرفلا نعبر فلا هنا نمرحبلا امو املمم
 كرمال ق ىند"الان وكر ثتصالق ةداج تاكرام ىلا هنرع تقرا ةصصخخ تناك تنس هل

 ةاسش لك أيالةريخخذلا ىو ثنحال هنارهنلا ىف كرهظالاو مدللا نمءىتلا لك أ ىف فاّحخاو ىبتن انوع
 لك أف ةرقب محل لك ايال فاحولو ىوتفلا هيلعو دنهشلا لاقاب ورقوأ ناك ابرممزنعلا محل لك أب ثثحال
 نالنلصفلا ىف ثندفال ناش ةيناخلا فو معالا لوانت. ال عون هال هسكع ىنال نحت سوماسجلا محن
 مهمالكن ملعب ام ىلع ىناتعلا مالكن ماذه سدل (حلارلاب .رشاذكو هلوق) حاامبتدن نوقرفي ساسنلا
 ناس.نالاو ريزنلا م لك أب ثنحلا مدع ىلعاسابق حراشلا مالك ءوهاماو رهلاو رمملاو ان زلاك
 باقلا اذكوءاطل امك, (الاطوأ هلوق) بارشأاو مهلا مسا لكى بع قلطب ال فرعلا نا عماسجب
 محن عراك الاو نس رلاةمناخلا قو ناهربلا نع ةملالينرس جل اوه (ثنحالانةرعفو هلوق) هن رلاو

 ىلع عقبال بلكلا ا ده نمو هئارك ىلع عقب راسا اذه نم لك أرال ىو ءارشلا نيعىفال لك الا نيعيف

 ابودموأ ناك ا خودطمر و.دطلاو رق.لاو ماو لبالا مح لك أب ثنحاجم لك بال ف لجرحفلا نو رو هدمص.أأ
 فاكلا خف ةثلاثلاتاغل عسرأ هيف ناانضشركذ (حناناتغلارفوهلوق) حتا لصالا ىف اكاديدقوأ
 هاف عاش هعبا رلاو ففتكودمكسك لسءف نز و ىلع ناك املك ىف ىنأ:ةئالثلا تاخالا هذهوءا ران وكسو

 ةسفربعبلاةّرج ( رتح لكل هلوق) دومشك ا لعفوأ ذذفك ناكاسعما قل فرح هطسوأ ناكن ا هنبعل |
 لحم ىفمياشملا فلا نامضاق عماح ىو رهن نيمسلا معللاوهو (رهظلا مش لك أب ىأ هلوق) لكؤتال
 مدللا ىف فالخلا ناكن افلخاد نمرهظلابلصتملا مهل اوه لو رهظلا ىلع يمد !مدلاوه لمقف فالخا
 حوف ىسمتارهظأ امهمالكفرهظلاب لصتملا مهلا ىف فالخلا ناك اورهظأ ةفن أ مالكف نيعبلا
 نوكءابغاو فلاسمل ان َجالءارشلان ال . (اقافت اهب ث نحيل ءارشلا ىلع هنع تناكولف هلوق) ىدنفأ
 ةقيقح مه هنا امه هدحو لك ”الارّتي لعفن لكحالا ماو اما عش ىم. نممءارتشا ذا مهشللام رتشم
 مدلا نم اشد هنا ى :رتالاةةيق- مهنا ةفينح ىنالو نطملا معشت تاذي هناك :رثالا هتي_ضاخ همقو

 وهام مامالل كتلافاضد أ مدملا نمدقعنت ةملالا نان م قدسام هءفو ىجايرزنموعللا لامتسا لممتس وأ
 ىل-ءةئالثلاو هلوق) ىلوأ ناكل موهللا لات ا لممتس و هلوق ىل_عللعتلا فر صتقاولف فرعلاب

 دحأ لقي ذامظعلا ف اع ثنحلا مدع فالح بش اللي وطت نءولخضالو رهخلا ف لاق (فالتخالا
 امهم تسع ىف امال هنالءاعمالا ىلعاع ثنحلا ف ف التى الا ذكو سترسل لقاك مدهش هنأب
 اعهمدع ف فال_الاكهاعءالا ىلعامو نطملا مكنش ىف ثنحتا ىف فالعخال هنا لصاس او تفلا ىفاذك
 ءارشر روهأانا ىلا فنصملاراشأو ىبتن !فالسلا لحم هنالرهظلا مش ىف دلما عضو اذملو مظعلا ف
 طا نءركاضيأأ مام الل ل ءكلدوهو دنع ىورمو هور مالا ىلع .زوحالر هظلا مهش ىرتشا اذا معلا

 ظفلل هفوانتيالف موكثلاالو موعللا لامس لجتست ال ىتح ثلاث عوناسمنال (ةيلاثنحالو هلوق)
 حافلا ىفامكناتر يغب نايل |متننتو ةيلالورسكلاارةيلا لقتالو ةاشلا ديلا فل ابةملالاو جلد افرعالو ىنعم

 مامالا تاو نوكب ناقش ةطند لك أرال فاحول هنال ةنمعمة طن | نوكمدق (ربلا انهىف هلوق)

 منبتكلا ع يجف هداربا لع قغتماروك ذملاليلدلاو كس هنا ىنمالو مالسالا يش درك ذ امهءاوك
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 ىأ هلوق) حماه سناملاو بطرلا لوانتي مسالا نالنمستلاو قتسفلاو زوللاكلذكو ثن>اسضان و أ
 ل ناتدنا هي راراوصل اناس هدنعاب ة مارس 0 طرناك ءاوس . (|ة طم تنل لك 1
 "1 طيش لا ثنحماناهلص (حا فسوت و ألاقو هاوقإا هوو فاتت ناتثث او قافولا
 ارعس لكأ وام فالك اضن أ هلع ق شتم ارم لك َ د ل اذكو هباعق فتم انطرأأ

 قلاق. انك فوت ىنال فالح: ثنحت | مه دنع هيف ماع حا نافارا لكي الملح دكو ايادي ٍ

 ىأدتعىأ (ةساط مسيل تك الم غلح دقو اند مام امر لك أن أت هساكع |

 اهالخخ دنعىا (ثنحالابتةمارس لك أناو هلوق) نمتىقافرلا ىدح اءذهوامه دنع اذكوف سون
 ىأدنعىأ تن باطلا اناملك: الف لح ناو هلوق) نتنفالخاىدحا لهدا ا

 1 (فالخما ىلعف اين ذمايطر لكأ ناوهلوذ) هينا لا همقانولا ىههذهواضأ امهدتعاذكو ف سو |

 روم اهذ- ةماع3ىأ (ملاةيادحلا قرك ذو هلوق) ةمئاثلاةمفالخلا ىههذهوامهلانالت دنع ثنحالا

 مامالا عماد نانم (تركذامل دش: هلوق) ىليز ريب .كلاو (ريغصلاعماسجلا حو ريثكم هلوق)|
 ةباغلاف 0 ارا ل املا الد ٍ:> ةيادملا مسن ضع ىف عقو ا قةاوملاودو مظعالا |

 ةياورلادّدعت نمةباغلا ىفهزوجام تلق روم ناتباورهتع نوكين ارئاحو د.وئلاردصلا كلل ذ ىف هفاس لعج

 ناهربلاقاكممدعو تن اد نع ىورو هصنوّدبل هنا ندي رخا طداغي قهنجرصه نع

 جرت فرهاظ راش لا نماذهو حلا بلاغلاريتعا فسواانأ ناىأ ( ريثعا هنا لصاخح اف هلوق ١ ىنهتنا

 ةهق لح ىل الفى تن | ىنعملاددعقا ف سون ىأ لوق نا ذثح فلا نعرونلا ق حرص هرو فسوب أل وق ْ

 مولا دلو تناقل ردقلا كلذ نالالبلق ناكر او هن خنق تامرو رس لك [بنذملا ىأ هلك أ نا
 لك الاواعبت بولس ملا نوكمف بلاغل اريتعيف هج هقداصن ءارمثلا نالرمس لا هارمث فالك ثنح هلك أف
 ريعش تامح | مق ةطنح ى زتثافاريعش ىرت راشلا الملحاذاو ريظت هلدحو هذ :داصمق اً ثفاشنت ىذقنل ْ

 0 1 اهيل رار ناك حط ريهشتا ار ةطل لك نار لك نال فل دروا اق تنهال
 أ مامالا بهذم عج رتقرهاظ يان زلامالك نال صاح او قراغلا عم سامق ءارشش لاىللعلك الا فسوأ[
 فاكلارسك (ةساك ءارشن هلوقإ عج رثلافلتخادقف غقلاو ناس |نعمانمّدقام فال ىلعد#وأأ

 0 اندشرصقم ودعءارشلانا عاو ىدعهشوخ هة.تراغلابو دوقنعلا ىعمتو نودرعلا ىهو ْ

 3 :درسلان مرتك أةساك ا|ىقبط رلان اكول هنا هنممهفي دة عرتكلا العدان لل قلا نال (للق بطر '؛
 غار هلا نمع نيب ةقرفتلا ىضتقم (ه امثل ىأ هيدمق هلوق) ىو#+ بطرةساك ا4لامت 3 ذئنحوأ|

 ا ا ل :

 ءاوناذاامافة سن هل نك<ملاذا ىأ (ما كم ثنحالو هلوق) رعلا عة لال. شاسأر ىرتشيال فاحول 1
 مدللا قرعتنحالاذكو (ام لكي ءالهفلح ف ملوق)

 اركخ ذو ىنعاضبأ ف وب ىأ لوةوهو عسا ف ىو (اسا ثنح ىفاشل اوكلام لاقو هلوق)» ءاوناذاالا

 نآرقلاق احلا ىعمهناس اسقلاوهو ثنحلاب لولا هحو ىوتنا سون أ ن ءاذاث ىورهناةيلالمنرشلا ف ١

 مدل للا نال ةيزاسعةممتلا ناان و عاج الاكل ملامح دارا اوان رطام نوكأ :لكرموىلاعت لاق

 قارضاقناكمدار كاكراصت هاك ذرمغن نمهلك [لحاذ وع ءاملا نك اوس نموهذا هم مدالو مدلاؤشنم

 ىلع نامالاىننمو اظفالا ةلالدر قلطملا نع نعجب رف صاقلا نود ل ماكل | لوانت ةيسالا قاطمو ةسمعللا|

 اهلك أبثتحالو مدلا نمد ةغنتاهنالةملالا,ضوةنموهور ردو لب زنآرقلا ظافلأ لعل فرعلا|'
 نع ةسلالينرمث فرعلابوهاا كك سلاف ماستلال ارا.تعا لب مدلانمداقعنالار اهتءارمدللا

 تذكو نذكر وندنكو د. كاملا قو ثنو و رك ذيءارغل [لاقو (دس كللاو هلوق)

 علا نعةيلالمنرش ىرطريغوأ اب رل رط ثنا

 5 كا منففأ

 جفلا|

 ناسالاو 58 رب زتخإ هكر! تنعالاواتلانهازا لاق ىبتاس ول



 0 (نكج مالنم ىلإ

 هلوق ة- هلال رشا | فهدسقن ىطتقملاق. ناقل ىمتت ”:ارطنم و ىوناذاهب ثنحف ئسىاى قافنالا

 مكب النا فاحولامفالخ هلوق) حراشلا مالك ن ءر وظن ام فال حنوهو ثنحب ملون لاوا هنا ىزناذا
 رهاافلاو همزلك قم .ه> ىو هنآل اهب تد.ةتاهاو ولف هتمعلادبق 0 .ةحاوش ملاذا اذه(ىصلا اذه

 ةسصلاهذه عماال !فاحول هنال صلاة سم ىف دمتي سدل م الكلاوناه ريل نع ملال منرمتت «غاانال

 ولف ءامصنامزدنقت ادص ماكرال فاح ولهنال هيل اةراشالاب دق عادلا نعر ثنحاهربك د عباهعماف
 لهكفاهز واما ذافنيال ”وةنثال# ىلاو |نممالث ىلا تف ةواباش ىعدب غولملا دعب هنال ندع ع خابامدعي هلك
 0 مالاوالوأ اهيل داه>و زتامو تغاب ىتلاةلمرالاو مشو عفاهدعت ونيس

 ىتلاركملاوالوأ ورا ار تا :ًأرعالكسدتلاو روف.وادسافوأ عي حاكت
 ىتلاركملاو هلوقىف لوقأو ىتفملاةدنم نعر مهريغب وأ ض .هةردعلا تهد تاويل ل عماختإ

 ناك رك فخ انزباهتراكم كلافذعل انانقسساكمهك رصتلر طن هريغالو كدا

 هملابدن ىذلارتسلا ةه<ةياعز ناذئتسالا فول ااهنمءافتكحالاة.نلابوهامتا اركب اهلعج

 ناهيف (باشلا اذهوهلوق) ةشحافلاةعاشا همف ناكل قطنلا تمزلاولذا ةقيقحركمأ ؛اهناالعراشلا
 بسرعة دج نماعرم واكل اذ ىلا وجال اناندوهدا أ ارهاظنيعلا ىلا وعدتامر باش )| هؤص

 هلمو ىدنجرمل أن نع ىوج نيسخا ىعدازام شل او بدشلا هيلع بلغ ملام نيالث :ىلا غوابلاح نم ىا

 رحيل نعةيلال ثلا فافاضب أردلا ىفاذكو ىرساك ىتفملا ةينمنعربتلا فاذكو ةرمدخ ذل نعرعلا ىف

 فلاخحم ىهتنا نيس ىلا ميشو هف نمعد رالاىلا لق نب: الدلاو َةمالثلاوأ نيئالثلادعب هنأ نمةريخذللاب زعم

 نمو نيس ىلاهلوق نع عشووف هلوقريخ او نيالا ىلهلوق فذح باوصلاو ةريخذلا ن ءرملاقامل
 هلكو هلوق) ىلوالاةنسلا ىف ةاشلادلو يتقي (لحلاهلوق) ماسقملا اذهىنمهضعبل عقوام ءنانه
 ىلب زا ىفاكاخاكامدعن امهلكو لاقن انة فت لاريمذ قاولو باثلاوأ أىصلاملكىأ ( خاشامدعب

 حراشلا هيلع حرث ىذلانتملا ف مقاولا اوهاكواولاب ىصلا قياما طل
 ثنحلا هجوو جحص ريعذلادار ةاقو ان فطعلا ن نهرينلا ف هم اع مرش ىذلان تملا ىف عقوام ىلعاماو ىلب زلاو

 هنع ىنمهدامص لجال هنارع ن كل نعل الا ةغاد تناك ن او ناشلاو ىصلا هفصوأ ىلإ 7 5

 روعجملاك اعرشر وجمملاواعرششار وسهم ناكف نا هدصلاةجرمو نأ غلا قالحتا لمدن انرخأ انالاعرش 3

 دعب هم اكف نونا اذه ملك, الفل -ولهنا ىءارتي دق هنارلعاو رهغلا فلق اذهفو ىعادلاريتعي لف ةداع
 هذ "اكو ثنححال هنأ ندع نرش نكلىصلاكحاضيأ ةقفشلاو هجرلا لحم هنال شح قافاام

 هه ردا انه "الف اح اذا ثنحالاذكو ىسهتن اهب سطس نأ ةفاسخم ةيعادّةفصلا هذه ىال

 نءرداغل ايماكف |. دصم 57 الل __ةو ثنحابدص ملك الج رماكد : ال قو هءادةفصاومال ملسأامدعب

 ه.فرظت نكلل لي زنمعلا ىلا ةمعادةفصلحلا ف سدلهنال (اش كراصامدعب هلك أوأ هلوق) ىلا
 لفل ندا وعر دوكرتك ١ هج ناف شدكلا فال هتايوطر:رثكلادو ب سدل لحنا نأ جتفلا ف

 نامل او ةيلالينرشلا قف لاق ثاحار هلك أف بطزااذ-هنم لك ًايالن ا ىلع فلن اكراضف هنا وظر
 ىلع تنباهناناًءمثو لئاملا ذه عضو نعل وهذ ىصلا اذه ملكء ال هلة هلق امو اذهل ثمدارا
 رمال هنم عنعال فلل نم هتدارا عصت : ىنعمدارأول ماكان او ف رعلا قداتعملاى لا ظفللا ف رصيف فرعلا

 هيل تل مدع قرع انلا نم فلاح نوك ىتش الف ناسدلاةارادمو نامّتفلا قالخا لمت:
 ثيح هذيك فرصتف هني دوأ هضرع ف هرض هعم مالكلا نا ءوأ هعم مالكلاك ارتالاهعد هربال ىص بدأ
 ملابطر لك فارس لك أيال هلوق) ىبتااهدارأ ىتلاةفصل |ئالت تاوف دعب هعم مالكا ا. ثنصالف اهفرص

 قام عمر رك الل لب نيعملا نءزارتحالل ال نعمل اريغب هدسقتو ىليز هيلع فولحم ا لك َن لهنا (ثنحح

 اممم لللا

 أنطرهن هك فر دوج لك أد 0 ا د مسالا 0



 000 ا سيدار هواخوبطم ناك اذاهرثنحلا مدع نم

 جاولولا لاق يصل اوه (ةاذغلا نيع لك ا, ث نحال هنال هردسق أ

 (نيدملا ع نمىناملا نك

 مل ص000 ممم مد

 نان

 قو ثنح انفرع ىو لاةنكح ا ىنالقلاسذبتو ةمناخناىلا ارهغلاف ل ازعودمامالل ءازعو خضم |

 قوذرالنافلف ىمّدختك هملعل ديام مدت اذاالا ءاضقلا ىف نيدب للكالا قوذلاب ىنعول ةصالخما

 تناك اذا ىنعي لا نحال ةالصلل ضءخةولر دلا فو ىسمتنابرشلاو لك الا ىبعا هذ ادار الو اماعط هعم ||
 ىؤج لمت اورصدغا ناكلالم لقول (مركلاوأ هلوق) ةالصال ضمضقفءاملا ىقوذ مدع ىلع هنيع د

 تزاقهل بسدهنال هنم ب رضامملا فرصنتف لك بالامىلا نيعلا فاضأ هنال (اهر 8 ثنح هلوق)

 فطاسنلاو لخاودسنلاب ثن دمالف ةعنصب ريغتيمل ثيحاسهنم جرذيامةشلدلاب راو مىجطز ةراعد_سالا

 تنعلا اذهوأزاشلاءذك هنبعلكؤت ”ام لع غلحول هنال هنيع لك تالاعدمقو خودطملا س :دلاو |

 يديانرعولا هاب لارا ايس زارنا نودسلا او مدع الا ىلا نيم |تفرصنا |

 (اهراجو أاهعاطلك لالا ررر موك اا فرعلا لهأ تلق هنيعىلا ولا فرصتتنا

 قيسامىا ءالق وبطملاريغب ىو# امهده (سردوا هلوق) حام ل !امهثديدشتلاو متلابوهو |

 امتاوهلوق)
 ةلالدب ةر ودم ةقمقحلا نالا هاون و ىَ

 ىذتقمو 4 1 قد ىو هنال اهنمجير خام لك ان ثن<!!هتءع لك اىونول اطل قو مالكا لدعأ

 نالءاضق قدص, النا ىجشإ ورمغلاف ةهنع هلةنام طم نعلن نادعد رعلاىف ل اقر ثذ < هنالوالا|

 هلوش ناش ةريثك د ها اوشهلو قم .ةحناك ناو ل 7 : الرهاظأ !فالخ ىوناذاف ارهاظانيعتمراصزاخ 7

 ثندص مهضعل لاقو ثاحال نصغل ااذه رك نم ا هر هلصوف,ممانصغعطقول هنأ ىلا هرم

 0 افرح ه-ةماق مو. لاهلك 11ناواثالث ىلا ا هنأ ماش 9 ]!فيغزااذ_هتلك !نالاق 0

 0 لكلا ذالك وهبنا فدا ماما دعا

 ا ا

 كلذ ىلع ىوتغلاو دحاو ساعت قلك. ام هلكن اك اذا غم .غراااذه لك ١ | ال الخ ثنح هضعد لكافأ

 هلك ىلع فاح افةداع هلكب ريش وأ لكؤب ام ن اكن اف هضء» لك اةانيعم لك ادال فاح اذا هنا لصالاوأ
 )ناو هلكماك ار تنص دك لرد ناق ماعطلا اذه لك اءال فاحوأف هضعن ىلعفالاوأإ

 لك الانا قرغلاو هضعب م-.دب ثذحيال هنأق ع. ب لكالا ناكم ناكو لام فالخك هضوب 0 ا

 هه سدح قل صالا (حئارسلا نيعولو هلوق) رحب عببلا فالخد-او ساحم ىف هع < لعقأج ِك

 اركتموأ افرعمن اك ءاوس هيدمق: ::نمعل |ىلاايعاد ملص نا فصو ئث ىل_عتدقعاذا نمعلا نالت املا |

 - ا حاصلا اك نيسللا م ذدرسلاو ىوجاضأديقتت اركتمناك ناقايعاد صم ناوأ
 اهرذانيعل اىلا ةمعادور وسل اونو ب كتل ناك اسعار مر لب ه3 )ع 57 .طربأ

 رهنهنم سن اموهوتانمملا (هرقلك انثنالو هلوة) ىوج سكعل ابو رسدلا نود تطرلاهرضن ||
 اهلطمبالهب ىدوملا ضعي تاوف نال ةمسولا لطمتم تام متارّعراصف بطراا أذهب ىدواول هنالنمعلايدتق| 5

 ىدوملا تام ماد زراص مثبنع ىدوأ اذاام فالخت ثنالف هءلع فواحما ضعب لوانتْيعلا فو

 هناقتس زلاو بنعلا فالخامهنب توافتلا ةلفلدحاو فسر بارلا نا قرقلاو ةمصولا تاطن |

 ادح نزف ىلغ نيل ةمكملانيكلارسكب (هزاريش لك اد ثن :الو هلوق) ةياغلا نعر< كالهو ليدعتأا

 وهزاربشلا ىنرعلا لاقو هيهنبعد.قتتف نيعلا ىلا ةمعاد ةفصوك ذام نالربكحارهلاق ةضوج هف ءقريصت وأ

 رده لمش نجلا عصب الاذه ىلعوةلفلا ىأ (ر مامن ركيملاذااماو هلوقإ) حماهؤامج رحتسا اذا بت ارانمللا

 نم عفلا قامو ًالوك أممي ىرتشا اذااعهد_.ةءزو هقلطا م ثنحف هلوق) ىب ىوج فاصفصلا

 لك الاداري اسقيدقو ةملالمنرمشلا ىف لاق اذ 0 اذ ا 0 د

 قافنالا



 ب (نك سفالم ىلع)

 لم ةياد بكربال فلحولو لاح ل كب ثنحح ةيسرافلا»تناكو لف ةيب علا نيعلاتناكاذا اذهو لكما
 هبوكر نال ةينالباض أ لما ىلعدقعنت ناو درا نم ناكول فلاحنا نا شو غلا قلاقرك ثنحالنا

 هلوقاالاج الو انودب نا: ناو يعل ارفاسمناكولاذكو تلقرب الا جابر ضح ناكاذا اًذكو مهداتعم

 هةشرأ قرع سم نيد هيلع نوكي نأ ىلوالا عب رار وصانهه (مل ا نالف ةاد بكربال نافل ول ىَتح

 بكرعىون نكلو قرغتسمندهللعنوكمالن اةيناسثلا هل سل بكرم ا اذه نال ثنحالف هيسكو
 كلملانال ثنحالفدعلا تكرمون لو نيد هيلع نوال ن اةئلاثلا ثنحالف هر صاخلا كرم نآلف

 ظذللا هلوانتمال ةينلا نودبف ىلوملاىلا ةفاضالا تلت افاف رعدسعلا ىلا فاضن ناكل نالغل ناك ناو
 ىدنجربلا نءىوج هبوكرب ثنحي هنافدنعلا بكرم ىون و قرغت_سمنيددنعلا ىلع كملاذا ةعبارلا
 اما همخ فلذا هنال ل بتاكهلا نءزارتح الل الد ن وذأملابهديسقت (ه نوذأمديعةءادبكرف هلوق)
 مهلوق) حراشلام الكى ىف سام كلذ دافتس اك هتبادبوكرتث نا مدعف فالعخالف تتاكملا
 هقتعي قءءالىتح هدمعد.ىفامىلوااكلعال قرغتسم نوهلع ن اكحاذاوهنال ( وني وأى ون ثندت

 ىلا فاضي هنكل هدب ىنام كلع قرغتسم نيد هلع نك.لاذااممفوؤنلوأ ىوننيعلا تحت لخ ديالف

 هقتع قت الهل وق نمدار ان العاو ىلبز همذلا نمديالف ىلوملا ىلا ةفاضالا لدتعف اعرشو افرع دمغلاا
 ا هيانق* ىت هدا ءامرغلل هتعق نعذ: وءالوه تعب قدعي هناف نوبدملا نوذأملاد.ءلا سفناماو هداسعلبع

 مدعذا لوالان ءهانغالىفاثلا لعمهتقاول (قرغتسمنءدمدعو نيدمدعءفالخ هلوق) انش

 دذعاذه هلوق) اقرغت سم نكم لو ناكوا الصأ نمد هءلعن وكب ال ناياعم امهيقداص ق رغتسملاندلا
 لاقو ةلالبنرش ىد.بع تررح كح ىف هنوذامد نع لودخد فالحل اذه ىلع ناهربلا ف لاق (ةفينح ىلا
 ةيتلانالاوحاتلاهد معد بع لدي الف سو ىلا دنع فرح ىل لوام لك لاقولام فالّتخالا اذ هريظنر هلا ىف

 نكن نا ةقيتح ل ادنعوال مأ ند هءلع ناك الوأ ,هاوناوقتءدهمدنعو الوأ نيد دعلا ىلع ناكءاوس

 نيدلابدارملانالعاو ىسرتنا مهاون ناو اوةتع لنددرعلا ىلع ناك ناوالفالاو مهاواذا اوةتع نيد هءلع

 هنأ الا ىلولل كلملا تو. عنعال نيدلاب همسك قارغتسان ال (ما فسوب ىأ دنعو هلو ) قرغتسماوه

 ديعلاذا (مجادجمدنعو هلوق) ىدنجربلا نعىوج ثنحالهوني ولف ةفاضالا لالتخالهمنلاطرت-ثن

 ىدنجربلا نعىوج هسسك ىف ىلو لل كلملا تومث نم عنعال نيدلاو هديسل كلمه د قامو
100 
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 نورشملاو لوك أملا نمةيقنلا اي هبام ل مصخاايلاغ هتمداربامتا هنالجو رختادعب برشلاو لك الاركذ

 خضملاهيف قاتياملاصب !لك الامثهدعب امهرك ذ نا مرحالف مالاكلاو سدللاىلا هجاتح | ىفءافالو
 لك اال فلحواو ثنحاهءلتب اف ةضيب لك اءال فا حولف هوو زيخلاك عضمال» هعلتاناو فوحاملا

 عئادبلا ىفاذكث نح رشق لك اوهرصعولو برشاالو لك أب سدل اذه نال تنصل طقفوءام علتب افانع
 نودهافُشلا لع قوذلاو قاحلاو هافشلا لعلكالا لو همعطةنارتسال هم ىلا ئثلالاصب !قوذلاو

 تدنلا نمامهتدنق سكعالو قوذ لك لك نا مءاوتاهللا لع ص ااوطقف ىاحا لمع عالنبالاو قاحما
 سدلمغلا لع نال هجو نم صوصخو موعام دف لوالا ىلعاما ىناملا ىلع رهاظاذهو قأطملا ومعلا

 اغضمالب علتب اعف لكالاو لصوت ملاعق قوذلادرفتب و مثجماملاصب | ىفناعمتصق هموهفم و ارّتعم
 ثنا مدع هلك أنال هفل- قسبنعل اءامعالتباب ثنا مدع ىضتقمو رهملا ةعجارع لعب رطن همخو ىوج

 عاتب او هصخ هقاح قاض لقحالا هم هناللكالا دوو مدعب لالعمر جلا ىف حرص انو هعام اركس لك دال



 : (نيعلاغف نمىفائلاءزحنا) 0

 ةرمتج رن هلوق) ره تامل نشناكلوأو (ماتحرذ ةرماس+ نذأول ىت- هلوق) ىلوالاب هنم تملا

 لاو زناكن او قلطتنذاالد تجر اه> رن اهئ اباول ىتح حاكننلا ءاتب طرشا (ثنح نذاالب ىرخأ

 تناكاذا عصا ذهو ىلد زلا لاق فلا نءرهش حاكتنلا ءاقب هدم ىلعالا دقعن تملاهال نمجلا لطسال كلملا

 سمسم

 ع ٠ « .٠ عا( ى 1/0

 ارحىد.عف ىنذابالاتجرخنالاقناب ةدنجالوأ ىنجالكلذلاق اذاامانمهأاتقو ةماق ةسسحوزلا 0 0

 (ىحونأالا فالخم هلوق) لمت هيفو رهغلا فل اق ىسوتن اىثب دبقتيالو عمن نا تس ف قلاط ىأرماوأ ا 0007
 ا ا را سال
 | هل<_سملاودهو ىلبز نذالاكرمالاواضرلاو ملع ةلو# نأ < وأم نع امتنع هياغلل ىتسةلك نال ول 0 0

 قىوولو (ثنحتل نذاالب هدهد تحرخ مث هلوق) ىوج ك.نملاو عرصلار دصملا نم, قرفلا ىع دست

 تاحدامو نا هلكنال هسفن ىلع ديدشت همفو همالك لع“ هنالءاضأ قدصشفلل نذ [نأ الاهل أوقب ددعتلا

 اذااموهو سكعلا فالي كل نذ ؟نامالا لاق هناكريصية ةردت ههف ءاسلا نوك.ةفر دصملا ليوأتب هملع
 ديقتهلوق) ىلي زهسفن ىلع فيقدقلا ىو هنالءاضق قّدص.ال ثيحفذامالا هلو ةبةرم نذالا ىون || ©

 نءىوجافرعةبرضلاوأ ةجر#ل كل :نع.اهدردارملانأ ىل_عتلد ةملاحماةْني رقلانال (هيفلحما

 نوكسدع تلحدفاذك تناقتدملا عم ىلخ در نا لاسقف ترافاهعاج تطولام هنموىدنحرلا

 هتئرتساو أ طنأ برضباننم اثرثار حابصملاف ةلمملاءامدلاو (امفثرالهلوق) ثنح هنوه

 ردقباذاعىدغسلا لثس(هتعاس نمىأ هلوق) ريسفت فطع ثملالو فطءاذه ىلعف ىهتنا هداطقما ظ ه0 لا

 تداعف تحرش نا جوزلالاقف ب رخت نأ تداراري صل عماحلا نر ذا لدتساو هعاس لاق روفلا 00 مقرا م“ رح

 هيروغلا عطق,الةر شمل لوطرعتلا ىنو ىدنجربلا نعىوج ثنحال ةعاس كلذدعب تجرشو تسلجو || نم. ثني دق
 0 م |عالدرسغت ةعاسداعب ت>رخ اذا هثنح مدعل طرتش الوافءوضول و ةيوتكملاةالصب 0 اعَدْسالا | ذكو

 اذافبرذتال فا جيورذلل تأممت ةأرعا لاق ثيح ريدقلا تف ىفهءلاراشأ يورخملا ةدارا عمةلصاحملا| 1 00 / ا
 تح رخنالاقهناكف هلت أممتىذلا ب ورخما نعاوعنم هدصق نال ثنحال تحن مث ةعاس تلح نة 1 لو ار ده

 امس ةف ضو رقت مو.لا ا ذك ل عفي الك ةتةومو أ لعفبا اك ةديؤمامانمعلا نولوقي هيون < 0 1 308 ْ 4 : ءانعلاناو(اةفينسوبادرفتوءلوق) ةيلاليم شميل عايش ىزناذافةينءلنكيلاذا اذهوةعالا || طاهر انم نريب ينج مر
 افاق لجرةرصتىلا اءءعدننح هنباو رباح ثردح نمهذخ أ امناو اظفل ةقلدملاىنعم ةتقوملاوهو اثلان 0 ساي انهو 5
 : 5 0 ل ند ىوخ حلاو دام يس دال 1 يل اهتم ىفال(اهيلادحأ هقيس مو هلوق ) ىد:حرلا رعى جا منسم كالذدعب نأ مدت - ءاردد ال د رو علا 46
 مىدغتت هلزنمىلابهذف هلوف) رحب هفينحىا لابعماك سانلاود_حأ هفلانعمو اهكح فالوأ] ١ يب. عدي فريز "©
 ىديعف كعموأ موملاتيّدغت نال اهولامارح ىد.عف ت.دغت ناهلوةب تاوحلا ىلعرصتق اذ[ راه 0 مي ا 4 ب

 ه.لع ىسومنالاقبالواثدتبم نوكف باوجا ىلع داز هبال نزح رن [تقو ىف هعموأ هنن ىف ىّرغتف 0 0 هوز رب كلي لح
 الام اذ ىلع عت ىهو اعل شسا ل لوقنانال اثد.تم نكمملو اصعلا نع لتي نارح ا وا نلبسلا | مل 0 ا

 ديبقتلانا لعام جاي زناك امهمأ نعا بح نوكي ىت اهب باحافرمالا هسيلع هبت شاف تاغصلاو لقعي (*ٍتروز ل هك
 فاحازا(مامفلل اةلالدف ةملاحةلالدو ةيطفلدل الد ناعوةلالدلاو ةلالدت شر انو احرص تدشب ولت قر لاو تي

 ناهلصأ طحلافو فنصملاهركذ ىذلاك هيلا <اةلالدلاو هملع فولحما اسد. 57 نال ىلع لمت دمال لعل ”ةنار ) اكون .
 لعفةداعلا ف فاسثلا لعفلا ناك نافواولاوأ ءافلاوهو فطعلا فرد العذ لعفلا بقعا تم فلات
 اطرشلا فرح ىناسنلا لعفلاركذ ناو تعبلام نحال لعفي نكح ملناو ثنح لعفب)لو !الاروف ىلع
 (حاهدبع بكرمو هلوق) رحب هطرشدو>ودعنالا قتال طورشملان الدب الا ىلعوهذ مثوهو ىجارتلاو |

 اريسعب وأالمق بكرول ىت>هوحنو سرفلا نم فرعلا ف بكر بام صوص: لب بكربام لك دارملا سدا
 مظنتي هناف ليلا فالخم هسكعاذكو نوذريلاب ثنحيالاسرف بكرتال ف لحولو ةينلادالا ثنحال ايمدآوأ

 لكلا
 ةوع ىلا



 11 (نتسءالنم ىلعإ) :

 هلوق) نارملاةزوام لمقر ةتالورقس ةكمىلاج ور !ناكلذهف طرتش ال ثدح زان ىلا جور 2

 هلة لام ىو هنالىوام ءوهفأ ممدحأ ىواذاامأ رانك الرا سا ور اك اهنا

 لوالاهجو نأ. :الاداراو نوع رق ىلا هذاىلاعت : هلوقل(اهلدت د لام تنصل لءقو هلوق) ىليز هظفلا

 لاقينا مدا .و لوصولا ىذتقي القنا نعلازاذا ب رخىنهعةكم ىلا تهذل اقع ور اًِلْزنعهنا
 تاهذلاو جو 0 000 الا فالخ ةكم ىلا جبر لاب .مابلالوضولا لق ةكمىلا بهذ

 / مج 2 جور لا نالونيلوأ قون ثا لال صواذالب طرشي ال نامت الاىو ثزعلل لاصفن الادئعه.نلا طرتشتا

 1 رانج اىلا جو راك كاذدن 3 ةمشلا نمتيالفئاهذلااذكو اهريغملاو | مملاجب و رخل لق حوذتم

 هلام ين نير 3 اهزإو نالؤ سرع يارا قالا ورح ذلا رد<لافو عوةتمرغل و.د هولا نال ناد دافالخ

 (هننأرإ 00 | ىح ُُ :ااهاتأ سرع )ل ؛سرعلا تتأاماهال ثنمال سرعلا ىضه تحن ةث تناكو سرعلا لبق تيههذف

 اق يب. فاو( هر ىّ ما هكدا رب تدع لحل _ناوهقل ,ملوأ هم لي اهو هر ىل امن 0 3 .:الماحءلوق)

 «4فه/ كا ا 5 ناقد ءاعفرلغاو ى لاا مادام ثزحال ةقل هلا نمعلا ىف ف لاحلا ناذد لصاو (ثنحتامىئ>هبأب

 نيف 0« 0 ا ا ىلادو» تام ىتحهلوق ىف ريهذلا نار هظام مو ةءاغلاف اذكثن# هنا امهدجأ تاماذاةريل اروص 9

 5 تا 0 كا ا ا : ؟ولابعالةةلط ا نيل دقوةرامعلان مرد تاو داك امها ما هنالك اك امس ا[

 0 0 8 7 || فلاختاتاماذا تح قو اع < |, ىقلعم ثنحت |نافّرح ىدسعف مويلازادلاءذه لدخدأل ناهلو ةكمدم#م
 0 0 حجل 3 5 ١ هلوقب ديقور «ديعلا قع خودو هلوخد لق ت ةولا ىضماذاامأو ثنصال لبخدر لو تق دولا جورخلق
 ' تكرم 1 الور 0 ( ىلاعت هلل انه 32 نالط.محاتوم كلذ ناكخضناو ثندصال برحارا دد ق-ك و دنراول هنالتامىّتح

 0 ا اب” راشخالا هوو ع لع-فلاةداراال هد هم أ (نايتالا تايسأ ةصئأ هلرق) روغرماك ةدزلا در عع

 'يلاوي كر ِ 3 0 .٠
 دغلا ىددىت ا فراس تح دل يحال نيعلا ىمناذا هنا مش وعون هلأ جرف

 لعمر أ 6 0 نأ م | اذك (عناوملا عاسةيراو هلوق) ربهتعس طوع سدل ضن رااقراوجلاىأ (تالا ”الاةمالدسو هلوغ )رحب

 86 2 يون ل او( اضقال هلود) 0 الاون ابسالا ةمالس هل وق دعب مرك ذ نادر ثلا ىهمقعتو ع نا هرذ دا

 320 كل 7 و ا اكرتشم ناكن او هنامدرو امل عكارغش الاب قللا» ؛ ةعاطتسالا مس اذا هتة.قح ىو هنالاضت ًاءاضق قدضت :

 5 هي 4 1 كم | قىذاقل اهقدصت الف هضارهاظر اصق لوالا ىنعال ةنير لا نعقالط الادنع هلام داق ر وءتهناالا

 مال 0 0 / قمسنا ال اهنالادبأ هلددحروصت تءاللعفلا ةءاطتساىوناذاو أ زلاقو غلا ن ء هلالبرش ةقالخ

 فدا ا هكذم َىسش +: ةيسلاق داب 5 يي دع وسر !نذالا طرع“ *هلوق) 2 تم :الغفلا

 000 هناي ةرمنذالا ثدن لاب قم لا م ىفعمادعام ل ضمن اهنم يرخاذاف مومعلا دافأك ىقنلاق اسس قدركم

 : هنارمإ ا ءا نيل ف قحط لم ابا دأب ءنيداورلاىدح ارديعو دف سوا هوانا ترق

 (جورح 0 لناكناؤتااغقرجوأ فرغ عوةوأجو را نوكمال نا طرتشي و ىدنجربلا ن ءىؤج ىؤتفلا هنلعو

 : تاعاورا اركحتلا بجواامم دل ىزخ أ ةرماوجورخ ثاضالن ,ذارتغي هرماه> ور ثذخ اذا مث ثنخ

 : كل تنذادو عورتا درا لري اذه طاقساقب رطو ةيريهظلا ناك لالا, نيعلا

 ١ قفاه نذاوإ هنأ اوعج او لضفلاربا ذأ هيو د هملا زالت نسوي ىنأ دنع هبت لمع م كلذدعب هنعاها ولو

 1 ماها »كا تنذادعف كح ماسك لاق منا-1نذأولو لمعي هجن ناف ةحرخلا كال نعاهأ مم حوت

 قوانذا: نكيلدسدهلاىرم ىجرخا بضغىناس4 ل اقول تحن همدع ىلع ذنب 0 9 موعد ال ن ناو هبت <

 اير الكلادخ تامر راو جرختالم_هذحأ نقم مهنؤابالا ىراخن نمحيرذعالنا ةئالث هفلح طمخما
 نمعلا تلطز هلع فواجملاتاهنالفنذانالا لااقولو نمهلا هم !د-تءهود ىذلا نذالا بهذ هنالثنغا

 | 0 اوق اله لق انذأ نكي خومتسمريغواف ةععمت ن اسف قنؤا ق طرتشن و ف سوت ىال نالت امهد ةعأ

 ١ ةيبرعل اا 4 نذاولف موغلاو عاملا اءالا نوكمالاض نك 3 ىلع هلا يضتااواثذ اوك ةرو فدو ىلا

 |فدنأ سهما 0 6 مقيم هل ربن ثدخ تح تعرقل ايات



 (نيدملا ف نمىنانلاءزحتا) عمم

 مسا 3 هس - 0

 ا اهنلعل ةئياةرادبلطل جب رخ وأعاتاولهالا لقتل ى 1 رادملطب للغتشاو جرخو امن الزنم بلطت

 ةرادىركتس نا ةنك< وهو هسفن اهلقنس لغتش اقةريثك هتعتمأ تناكولاذكو ثنح ملامانأ دم لف عاتملا
 |هلهأو هءاتم كرنب هثنح نا همالكمصالف (ةسس رعلاءناكاذا اًذهو هلوق) رح تنصر كتس مذ
 | لزتم تال كرتلا نوكمال ن او ىنكسلابالقتسم فلا |نوك. ناو ةيب رعلاب هنمعنوكت ن ادورقب قم
 قلامو رعلا قلصفةلااذه نعش | ) راهم> اض ىلارادلا ماذا هلوق) انذيش تلطلا ىف طرغلاذأ
 : فلحولو هلوق) نك انس ريغةدعب فرعلا نأب هلاعوالوأ حلاة قملا لس ىنهد ثذ !مدع قالط اىلا فلا

 || هعاتمو هسفني فلاب ركن اةنوكمم از ودلا نم جورخاعئادسلا د. (خابصملا نم جرطنال
 ا هلل ارود نذ اذه ىلءوهتصاخو هند رض نا ىرقلاو نا داسلا نمو نكس ال فاحاذا م هلاعو 0

 || نادك مضلا,ناداملاور رم اكى كسلا ف٠ ريغلا تناك فلاملانا ىلعهمالك ل محيتسسلا ف أ
 أ ل ديال فاول هنالج و رخملا ىلع فاحلاب صتخغال 4| ذهو (ماجرتأف جرضمال هلوق) انش

 هنل!فاض:رومأل!لعف نال( ثنح هلوق) رحالاهركموأ هرمأت الءاسضرب و ثح هرمأ ,الو هش لخدأف 7

 فرعاسا ثنح هسفثي ج رقم دعوتاذامأ كلذلاهراكهج رخأو نانا هل نأ, '(اه ج رخأوأ هلوقإا ا 4 0 ثنصإب
 : لت عاج نيد.سلالاقو لد الن يملا نا عج رت :مدووان دنع لمفلام دعب ال ىنعملا ادهم ءارك الانا نوح دلا م لو 0

 فور من هلب اقم ىلعال تن جا رلا ىلعف جارشالا| ده دعب لءعدولاعفرهظن فالخ ارثاو سا:لاب قف رآوقق' : ناو ب. 20 3
 جور ىلع نيعلا نال جر مث يارخالا اذهدع ل دولاعثروهظ فالخلارثا نال ابنا تاوصلاو' ا / 4 ا
 اذخأ الفا ىتفأ هواتف ىفرعيلا ياض مءاورح لمتدام دعب اسيناث حو رخل انالا ثةمالذ 000 8 انآ عانت ها

 ع هضنو ىل ةب ىفاةسستهقل هاك ثن> هسفن ب رخل هدعون اذا هنا نم ق.بامن اى عام سال وقنا اجرح 37 1
 اهركم جيرخ أول اعف ثنحلا مدعامأ ( ثنحال هل اوق) ىوتنا ظننا ىف كت نص ىلقو ثنحي ل ديدبتلل هيمدقب | تبتلع ما 0 6
 رحالاب لة امتالعفلا الح راشلا رك د.ك ريمصلا لعق هرمأت الاسضار يرخأ اذااعفامأو قاما ف جيدالر / هن
 0 ا ل 1 : < 0
 لاضفنالاةزانمت اىلاج ور ادصق ىف ىنكم هنا طم فدافأو (ةزانج ىلا الاعب رخالك هلوت) دحولو | جراوي 5 ول 6 :

 فلول ثةدمالاكىأ هلوة) رهمالوأ | ماع ىبصوااهعم ىشمءاوس ىبتن ار اخدعب كالذي هنالرادلا بان نم كى : هاد
 || ةرانعجورخانال جور سدل كلذدعب ىضملاو ىثتسا اجو رخاوهدوجوللانال (حا جرذعالا ا ةراير ل 0 0
 | لاق هلو ) ىأب ز ثةالفارباغتةلوصولا نءةرامع ىرخأ ةجاح ىلا نامت الاو لخاد نملاصفنالا نع تامين لنا 0

 ءاضربالو يرخأف رخال نا فاحولاعقاعتب اذه (حلا تتح ورمأ ال هيلق اضرب رخأ نانا ثم ضعد لاو ىب 0 عي ل 1 00 كا َ 1 4-لا

 |نمرأم (ملايه ذيالو أ جرضصال هلوق) ىلوأ ناك-!هزانج ىلا الاب رالكهلوق ىلع همدقولو هرمأ. ال هناو ١ (ة>احرإ 1 كاالا)

 | ىنعع ؤهف ادذك ( ىلا حوربال ا> اذااذه ىل_ذ ىبتنا باوصلاوهاذهو ىووذل اللاق للا ىنوأ هرخ وأ 6 - الاوععتلو < 25 ضر | للا لوأ ناك ءاوس باهذلا حاورلاىرهزالا لاقدقو نيب رصلل مالك ربثكو هو حاورلا فاي حرض || فار تح أنا ايي جلا
 ا 2 8 5 : مد د تيدي

 | لع تينا ىندتيفمءأ ىذملاوالبل باذلاب ضامن للدلانأب ةياالبنرشلا ىف همقعتورحم جورخملا || متلي , كسه روج 7
 ْ |طرتشي ةنا هرهاظ .(غعجرمهلوق) ليللانصصخقلا ىذتقيام للدلا ف سنلذارظن ةيفو خلا فرعلا 0 هو 0

 |دوعلا هيدارب ناالا عج ربل مأ عج رءاوس اهدصق ىلع ورخلا, ثدح هنالك ذكسدلو هعوجز هننك 6 ُّط 0 همر

 ْ مدعدنغ ةةنح لمد عورلا هدسقت لاق. نارهاظل اور ماهر غدصق اذاعقداداذهواقان اهيداران د
 8 م

 '01 هود هلت جواا نب و هند ناكرأو (خا ثذعلل طرتش هنا عا هلوق) ىلوالانه-ءوجرأ 00 تا 2
 درع ثنعنا قش رفسلاةدمامنيو هندي نكي عقلانءرصلاف ىذلالوقأو رع نع ةيالشرش | ب ب داون نيم ردنا
 | نسل مما هيلع فول للا نمد وةتبناك واو ةيلالنرشلا ف هلوق نارها او ىهتنا لح ادلا نم هلاحفتا .٠ همهم 0 جورفإ

 رعلل زرع كلذ لعل دنارملا رزوامم هثن4 طرتذبال هلوؤوهو طرمشلا تاوج طقسلب هلق استالصاو 0 دوام ا

 |جرعأ ظفل نمذ هنئاك (تكعملاجورخلا ةيئىلع هلوق). ماقملا اذه مهضعبل عوامل انه نموا لنا
 فال نارعل ةرواسعت الا ثنحمال ث ي-ةكمىلا ب وزمان قرفلاو رفتابلا ىذا نأ معالرفاسأ

 جور



 ) نيكسمالم لعإ

 ره تنالوا جيو رتموهو جيوزت.الا ذكو يرن م لخدي ىح ثنال جراخوهو جرذمال فلح هلم اريظنو

 ارمف ثكملا ىأ (لودل'ماوديدارهاوهو هلوق ) رح ثنحال حاكتلاوأ ةراهطلا مادتساؤرهطتموهو
 ءاةلاوه ماودلا نال ةة.ةحرودط ال لعفلا ىلءماودلاذا (هلماوداللودلاقالاو هلوق) ىوجامانأ

 رح هلاثمادد ماودلايدارملا ناك هماود لك دفءاةملا لت سم ضرعلاو ضرع دحملا ىلعفلاو ْ

 ةامهدملا ىه(ةلخاوا هوق) اهانعم ذرب هلقنلا قذخ الان ناك امل (ما نكس: الن افالحولو هلوق) |

 نماههدحا ءاقمب لص ثنحلا نالوا ىنعمواولا (هلهاو هلوق) رع هلك ةكسلاو ةراحاب اة فرعف |

 هلوق) عئاد-لان عرج ندي وءاضقلا ف قّدص لة هاخ ىف دمب لوحملاتن ولاقولفام ماع فقوتريغ |

 فالخيهلوق) ىلوالاب هين هل ا موأ دوعلادارا اذا هثاح يعيلكلذيدبق (ارملادوعب النادي ريوهو ا

 م اسدعب ال هنال مون ىفانعىورامف له الاو عانملا لقت ىلعريلا فدوشال ثيحدللاوا (رحملا|

 واف هعاتمو هلها ترش كي !سدعب انرصع ىو رهنلا قلاق نك-ار حج ل والا فالافرع هنع لقتنا ىذلا ىف

 ردملا ةلْرنَع ةبرقلا نا نم ةرادهلا نعرمملا قاموملا هيراشا (ةيرقلاواهلوق) تن ناش هدحو جرخ

 لكب تشن ىن>سل | نال ىلا: سجق أه نم هفاءاتلارمدك (اديوناك ناو هلوق)باوجلا نم ميهعلا ىف

 جرو مامالا ل وة جرش لل اوأ همقفلافمجرتلا فادحخاو مامالابهذماذهو هاما ءاقس تف املا

 هنال ىلوأ مامالا ب هذمءاتفالاو مج رثلا فاننا قف فون أ لوق ىلع ىوتتةلا نان قاكلاوةريهظلا

 لتناول هناهدنع عاتملانمريسلاءاقبب قمت ىنكدلا ن وك ىل.ءعرفت. و قفر اهريغناك ناو طوحأ

 هنقام ىقذالورحب ىزارلاهركذ نها امه دنعو نجذاال هنعلقتنملا لزم ا فريذالة عب دولا كرثو عدوم ا

 نيميحتتلا ن مدي ىفب ام محو ه ناهربلا نع ةيلالينرمثلا ف (ملادخ دنعو هلوق) طفلا طد رفتلا نم

 (هيدصقءاممقاملا كلذ ناك اذااعؤعاشملا هددق لب هقالطا لع سدل مامالا دنع ليلقلااءاقسب ثنحت

 هتمدخم مم وأب ناكنم لكوهعمنيذلاهدالوأو هتجوز زهالايدارم او (حلا لهالاامأف هلوق) ىنكسلا
 اذاامافا مف لقنلا هنكمأ نا ةعاسريبخأتب ثنحصاختاهنا لعاو (ريخخأئالب هلوق) عا دملا نعرحت هرعأب مايقلاو
 لف بابلا هياعقلغاوأ هملا لقتش ام دحلوأ 5 ود ىذ نم عنمو أ صا نم فاخو لمالا لخد نأب ردقبمل
 تقولا كاذ قل و تن اهلقني نمدحصملو هسفنب عاتملا + نعاف عضو اهب رثناكوأ هذ ىلع رد

 لاقول ىّت-ةأرملا ق-ىف فاكل مال ادوجو ذا لحرلا فد مةوهامغ |صل نه فا.موانلوقوةرورضلل مدعلابأ
 هنال لج رلا فالخم ةهركملا ىنعمىفابنال عصتىتحترذ_ءيتلاط تنًأفرادلاهذه تنكن االبل اسف
 نم ىث ناك اذااض.أ لج رلاقحىفارذ ءىلذلادوجو نوكن ا انرابدىف ىتشوو راتاوه فاضالا

 نع عنمودسقف قلاطهنأرماق مو.لالزنملا ذه نم رخأ 1 نالاق اذامم فالخ هعات اولا ةفداصمأ

 ميمعلاومه|.ريف ىناطت ثدحاهدلاو اهعنف ىلاط تن أف تدبلا ىلا هللا رتل نا هتأرعال لاقوأ جور

 مادعاىف رعثأةءارك اللو همف ,ركمو هر نكح تاو هو لعفلاوهّدإٌةسملاهذه ىف ثنا طرش نا قرفلاو

 ةكسلاىلا لقتنا اذاو هلوق ) رحم مدعلا لاطنا ىف هارك اللرثاالو لعفلا مدع هلم لا كلت ىف طرمثلاو لعفلا
 ىوج هفلاضامد.لا حرس نعى أ سو ةرحأدموأ 6<لمرادلا روك ن بب قرذال هنا هقالطارهاظ_ (خلا

 هنطو قمب رخ [انطو ذذتن لؤهرصم نمل اعد جرتخ نم تادان لاهل لدوةيادهلا فانك ( رسال هلوق
 مات اقحىفايق ايهنطو نوكوهجوأ ثذحلا مدع قالطاو غلا فو ىبتن | ذهاذكءالصلا قس ىف لالا
 هنا ءىصلاو نر ريهظلا نو ىبتناناكلاكلذيافرءاك أسهتره# مزاتس 2 ريغ نطوتسس ملام هالصلا

 اه ارخا ىلعر دق: لو تأف ب ور ااهدوارب ةجوز .ادإ اىفهل ن اكول هفورحرخ 7 اك_هذخت: لام ثنح
 امانأاهفوه قبولا ذكو خلا ةعتمالا كرتقرن نعسم تلطف ناك ناو هلود) اهئاقمب ثنحالهنافأ

 أ

! 
| 
 ا
 ا

َ 

 هلا نءرك ذام ىنعب عاتا نم ليلقلاءاقيب مامال ا دنع ثذ !قالطال ديت اذه (حااولاقانخاشمو هلوق)

 أ دئاوفلاوطمحنلابحاصكر يثكحرمدو خفلا اك ه.اعىوتفلا نان رمد نم م.ئمود-# لوقةيادخا ىف

 ا

 يب تر ا سا هدام نلمس اتسم يلج سهم نا سما

6 

 م

 نع

 ريصم



 (نمعملا تف نهىناغلاءزختا) 0

 نءرهن ميدعلاوهو عانتمالا ىلعةردق هل ر كح لو ةرادلا هتلخداوأ اهي حي رلاةتقلاوأ اهركم لعخدافأ| ٠
 ىلعفارك الابدارملا نال عاو سانلاب قفراوهو لفت اسهنا عام ادم سلا نع قأيش ناكل ةياردلا||
 قرفالو هنم لع فلادوجول ثنح هنافهسفتب لحتذ ىتحددهاذاامأ هل خدأو نان اهلجئاذاام لوحدلا|
 ذئتيلاهراعتسا اذاالار راعلانوأةراسالابوأ كلملاناهتكس ناني نالفراد لتدرال فلحول هثحىفأ
 ثنحال ةلغلاراد ل دف ةلفرادو اوئكس رادهلونالفراد ل_خ ديال فاح طيح ف ورهم ةعاوارسش |
 كنس فاعلا لين رع اهو زتسب نكست هماوأ هتذناو همأرادوا هتشباراد ل خديال فا -ةساخلا وأ
 ماللاو فلالا هيف سل عج هنالؤحاو لوخدب ثنحتال هت نولتديال هتجوزدالو أ ىلبعفلحولو |
 نيك اسملاواءارقفلا ملك |الما-ولام فالخ د> اولا تنال تح ءاسسا وأ الار ولك ال هذاك ناكف ا
 ىلع فرعملارغودرفملاك ماللاو فلالاب فرعملا عملاق سنج مساهنالدنحاولا, ثني هناف لاحرلاوأ |
 ناتدح اوالاهل سلو نالفةوخا ملك القول تاعتاولا فاملءادياهمدعو ةفاسمالازعتأنالو هّتقمتح |
 تبق دحاولادرب مل هنال تنال لعد ملناود> اولادارأو عجن ارك ذهنالدحاولا كلذ ملك اذا ثنح مع ناكأا
 تأ كئايرق أ ىلاتنس> أ ناة.نقلا نكس ركتملاك ف اضملا عنجلان اف رمصو وف عجل لعنمعلا ٍ
 فرعلا قنا ىعد. ناالا قرغلا ىلا جاتدهف انفرع ع مجاداربالو دحاو ىلا ناس> الان قلطت قااطأ
 اف نالفناكاملاقواابهذنالف مادامنالفرادتلخد ناهنأر مالا نعرصنونأ لّمسورحاقرفأ
 داعاذاهلتلق ماشه لاق ثنحال ل اقراذلا فلاحا لد مئابملاداع مث هعاتمو هلهابرادلا نءنالف يرفم
 انالقملك !الهلوق كلذ كو هل تاقابعذ نك ل اهنم جير ثدحهنال ثنصال لاق مف ناك هنا سدلا ارملا ٠

 عومج فو ثنحال مند لافهلك مثهسل مثهعزنواف بوثلا اذهل علازاموأ ثلا اذه ىلع مادام ا 3

 ثنح هلك منداع مثير فا ذكهنأرمافرادلاهذه ىفتنك امك تطكنالاقولو لاقاذه فلانضام لزاونلا | ز

 راتففاو هلوق) ىدامملا لو دف نءانذش ةموعددعب ةموءدنوكمآلو نوكدعي نوك نوك.هناقرغلاو |
 أ (يايلاقاطقؤهلوق) ردافرعالخ اذ يمس الهزال (مهعلادالن نمضلاسحلا ناك ناث تسال ا |

 امورادلازارحأل ناملا نال (ثنحال هلوق) حاتفملانعىوج ةثيبالا نم فطءامق اطلاو رادلات اب ا

 ىهوهنعةجراختناكباسلا قلغأ اذا ثدحهتنتعبانبلا قاطبدارملاو رادلا نمي راخلا نكي ذاهق 1

 اقالحت نيمدقلابالانوك.آل ماتلالاصفنالانال (هءلحر ىدح اوأ هل او) ركبابلاةفكس م اهلل
 بناجما ناك ناو ثن<مل لفسأ يراخلا بناحلا ناكوأ نابناحماىوتسانابتكل نم ريثك قاسم
 قرافلاو (متاماودو هلو ) رك ثنح هرمدق ىدحاو هسأر لخداوأو ةيريهطلا قو ثنح لفسأ لفاذلا ا

 حورخلاو لو دلاك هل ماودالد_ةعالامو هوحكوراظنلاو ماتقلاودوعقلاك ماوددإ هدادتما عاام لك نا

 سس ىناثالثتقلطَت اغاس نال. ثتكمو تك اروهو قلاط تنأف تكرالط لاقولهناىلافنصملاراشأو |!
 الك لاقولا ذه ىلعو رارةسالاب قط: الو ةذحاو قلطتاسهاف بكرفاكار نك,ملاذاامف الخ ةقلط ةعاشأ
 ةلاحكلذلاقوودحاو مهردهيلعفهءلعمادوا مكرم مهردب قدصت نا ىلع هللذةيادلا هذهت كرا
 اهلك لوصغلا فل عفلاءادستنادالا ثنحالانفرع تاق مهر د لو زنلا هذاك ةعاسس لك همزإ توكزا|'
 هنالثنح لدغلا ىضم ىتح ثكحارمفوهو اد غ اهل ديال فل>ولو هيلع ل ديام فسوب ىأ نعو و: تادأ
 توكراو سدللادوجوأ (ثنحت ر فز لاقو هلوق) رد ثذح همف ةمأقالا لو :دلاب ىوولو هيف اها خدر مل ا

 هذهءاتثتسادالارباا ق.قحت نكعالو ريلل دقعت نمغلا ناانلو ثندلل فاك ك لذو لق ناو نيعلا دعب ىنكسلاو |
 هلوقبو كداعا اوظف- او ىلاسعت هلوقب ثنملا نءىهنوربلابرمأعراشلانالةزورضلل لخدتالف ةدملا
 مك نيجلا لبق نافعسولا ف سيلا املك ناكلرملا نمزْشة#: لواف اهديك ندع ناعالا اوضقنتالو
 روصتنل ناو ةقمق-ريلارودتاربلل تدةءاضب !كا:هاناقءاه-لا نسمال هلوق ىف كثنحلل دقعترمال دقعت |

 (خلاجرخ تح ثن< لمان ثكف هلوق) ىليز ثذعلل تدةءابمالال:داعز ئللدداةءنادعب ثنحامتاوةداع ا
| 
[ٍ 

 ريظنو



 ف (نكح امالنملع)

 ساسال غلحاذا اذكور رن هلوحد نم هسفن عنم ى ذلاتدمل | اريغىنملااذهنالفل والا ص ةنولو رش اان

 | هنع مسالا لاز مدهاذا طئاسلا نال ثنص ل هضقنب ىنمثمدهف طئاحل هذه ملاوأ ةناوطسالا هذهىلا
 أ ثنضال هءتتكسق هارب ع هرسكن ةرقلا اذهب بتكالن فاول اذكونيسهلا تلطبف ةناوطنالااذكو
 هرسسكت صقم ل فلحاذا|ذكونمعلا تلطمذ مسالا لازهرسك اذافايوينا لباسإق ى مال ىرملاو غال
 صقم اراه ع زئولام فالخ دعأ مث هرسك تعش أ قدرا اذكو سكان زدق مسالا ناله داعأ مث

 نيكسلا ب اصن عننا اذكوراسعم لا لاوزب لزب مسالا نال : هنافوخ ةراعمم هيفدنعأ ميكو

 |:طمموأ اوشا. ةوأه سلا ؛ال ص.ق ىلع فا-ولو هدي ددلل دا نيكسلا نال ثنح وب باصن هيلع ل ءجو

 ضقتلادع قانا كال :صددعأ مهلك كلذ ضقنف يو ا ود ةجوأ

 بكربال فاحوأ ثنحالابهكرق بس اكلذىت درعأ ٌمتضقنف ةنمفْسلا هله تكراال تلح ولام الخ

 رادلان ب ؛ قرغلا( لخدمث مدهفهلوق) رص ضقنلادعب م ءءالالاو زل ثنحالهداعأ م هضقنف حب رسلا اداه

 فرقلا ف قلط 0 ”اناامدينجتسلا لوحدي الو ةمديتمارلا لوطن دبس ١

 اةننهباوص(ىرخأ | ارادى وأ هلوق) ىدنرمل نجاد مبتملا لع فا 2 تنل او ةمده ملا ىلع

 دسفرال فك:ءلاناىرتالارادلا نم جطسلا نال( لحخ أد عطس سل | ىل_عفق ةاولاو هلوق) ىنعلاقامرخ

 نمهلا لصوت نأ. امد ل. لع فقول هذه لخدي ال فلحاذادعمملا عسل ورا هفاكتا
 قذوون رعاتلا] اوق هلباةمو نيمّدةتملا لوقرصتخملا فامو ثنحالا:فرعىف لدقو ثنح هنافزخ 1 آ عطس

 ريضح ء نكح ,ملاذاام ىلع هلب اقم لجو ريضح مطسال ناكا ذاام ىلع ءريمتخغا ىفام لمح تفلا فاحت
 روطسملاو ثن<نا هلريض-ال ىذلاهدطس ىلا دعصف اهنمج رخال فل-ولهناءاضتقمو رحب رئاس ىأ
 را نا مامغأ مشل اطل فاسد وا سل هنالاقلط م ثنحمال هناةباغلا ىف

 كا حامسلا ع نعىو#هالعأ * لكن موهو فورعم هم ع طسأاو رهن ث نحمل قدر طلاق طقس طقسول ُثدح

 زانق بادرسلالمحدف هل رفق نالفرادل ديال فاحولهنال مطسلاب
 :اناذافرادلا لدأ هنم ىقةساريبكناك نافرادلا ف فوثكم هعضو هةانقلل ناكولو لتدي مل هنال تنحل
 هلخاددعب الو رادلا قفارم نم سيل هنال ث :صلرادلا لهأ هر عمت شل ناورادلان مهر ١ ال ثذح عضوملا كلذ

 فلاح ا اهلحدف قدر طل اىلااناوبأ اف لع->واتوم لءحوهرادتحايادرس نالف ذخاولو رادلا ل خاد

 نس هرلع فول لا ىف قرغال هنا هقالط امد افأو ط.لا ىناذكحا توم نمرادلاتبادرسلا نال

 مئادللا فارس سدل هن ال ثندحت ال هد لاق ن نكسدصتملا قرف ناك نانادع نأ ف نوكنا

 ثنحلبا.لاريغ نماهلخ دفرادل هذه با نم ل ديال فلحولا.عزاارت>-الا ىلا لخاد ةوقان انمار
 | نم لوخدلا ىلع هنمعد قع هنال ثنح لح دقو ؟تايرادلل بقت ناق نامل ن نملو- دلاوهو طرشلا مدعل

 أ نيديالو هلقكي هظفل نال يدي لّتالاه.ىنعن او كلذك ثداحماباملاذاد- ودقو رادلل بوسنمب اب
 تدعم الح [باب نمل دف بابلا اذه نه لخدأ الل اقف فابلانععناو رهاظلا فالح هنالءاضقلا ىف

 نيبو هذدب ةكرتشم| ماعم اقىتلا طئاحملا تناكولو رحجلا ىف لاقا ذو صاخلا ىنع (راد# او هلوق) رد

 فوتولا تنص هتاف نالفرادوأد ادلاهذه ل ردال فلح اذا هنا ل_صاخن او ةيريهظلا ىاك ثنمهراح

 ١ اهفسكو أ ا,مكتوأ اهزيلهدوأ باب هلا لنعاد تناك ثيحابتتعوأاينق هجر اهتاحا اهعطس لع

 الوعوأا .كاموأ اكار فلا 21 اك قطاع ءافوخدب ثنحواهطسو ف ىذلااهئاتس وأ اهتاظوأ

 ثدعال هنا .هجأ اورارإا باي ىف هتعقوأو < حب رلاهتعفدولو اراتذغ نوك ن ناطرشالعتسو ا درعا
 اكسال تططس .الوهور ادلى هتلخدأو تلفن اناسوج ةرادلا تناكناو عانتمالا عمت ةسالناكن ا

 ١ ةيرهللا وع رن ثذد هنا ىلع ىوتفل اقاراتخم لح د مئاهنم برن اركم نانا هلخخب أن أو "تنحل
 1 لدا احرلاأ نوال تقرع ادع ندمت عمنا لع تول كاب 5 ركام ناو



 (نيعملا مف مىفاثلاءزحلا)

 ( زياهدلاو هلوقإ) انش ث ص ةيداملا لهأ نم ناك اوزمدملا ل هأ نم فلا ناكن ا ثنحال ةع+وأ

 ثنح لا غةسم نك لول هنا هرهاظ (فةسموهو هلو رهن برعم ىبزافرادلاو باملانيدام لادل ارسك

 لك نال كلا نعةءلالينرششلا ىفاك ل صاح او قافتا هيددسقتلاةفصو فقسلا نال كلذك س دلو
 هلودتدد ثا ةنودملل لصب ةعسهلورادلا نهج ورا هنكعالال_ادراص ب ال اقلغأ اذا عضوم

 ةفصلا ىفاذكف لاق مث لكلا ىلهازعو هملا ةجاحال زيلهدلا ف فةسلارك ذنا اذه لبق دو يلون
 رردلا بح اص هلع ىرحو زيلهدلا نود ّدفصلا لوحدي ثنحلا هيدعت نمرادمللا ندرك ذامنا ملعاو

 ) رادلا باب لعن وكب ىذلا طاباسلاو هو هلوق ) دحاو امهم ىنعملا نال كلا هفلاخاذ 4و تعدم

 هلوق) رهن لب اقلاراجاراد_- ىلع الا فارطالاو نايلارادج ىلع هفارطاعو دج هإ فسم

 مثلا طمحلا فاك قب رطلا ىلا هةتفمءانب عموأ هقو ةءانالب ىنا: سهلا :رامع (ءانبهقوذ نوكمالو

 هلوث) ةلظاسل لارالءانب هقوف ناكولوهلوق دايز ع-هرردلا ندرك ذامرقأ ىاولا ةمالعلا تأر

 فرع نمرهاظلاو ةعبرأ طئاوح تاوذتناكمهفافصنال (ةفصلا ف نة« ةف وكلالهأ فرعفو

 اذهلفاس نوكالف ةئالث طئاوح تاذىندت لب تو.ىلا همه ىلع ىدتال اهئارصتخملا امه بحاصرابد

 ناكف ةفورعملاتوسسلا لدم نم عسوأ اها خ دمنا الا ةفصلا ف دوجوماذهو همن ةتوةدملل ىن.وهو

 مم.

 ماعلا ص هزال دف فاغصلا نود توسسلا ىون نوكمناالا هاكسب ثنحيف اهلالو انتم تدملا مسا
 ءانبلا نال (ةدزح فو تدب ثنحيال هلوقإلا تتش ىلو أ ناكل طوخ دي اهاثكس ل ددأول ن كسل ى ليز هت
 ةحاسريصت ناامارخدارملاو ئوجابلااراشمرادلا تناك اذاام فال ريتعم بئاغلا قو هو فصو

 هقالطارهاظو فلا نعءرح ةبنهل ناك اذاالارهنركتملا ف ثنح نا جن مف اهءاطمح ضءدلازاذا اماف
 ىل_عذفن ةرزحارا دىرتشافةركنمرادءارش هلكو ول هنالنمعل ايديق ةناندلاو ْضقلا ىف ىوناذا ثنا مدع
 نيسعلا ىف ىهو ةلاهلا شحافتل ةلاكولا مد" ملالاو هن او نم !نايب رايتءابه>ونماهفّرعتل كولا

 وشو ثنح هلة د مث مدهف رصدملا اذه ل ديال فلول هزا ىلا ف:صملاراشأو اقرتف اف هو لكن م ةركتم

 ةمايقلا موهىلا ادعم هيارندعب قب و ا. ذم نكمل ناو دن موه فسوب ىأ لوو فون ىأ نع ىورح
 ىلع تءقو نيعلا نال ثذح الة دابزل اكلت ل دف هذ دي زف دعدملا اذه لح ديال فلحولو هن ىفملاوه

 | ثنح هنافامآ< دلة سملاو نالف ىنس رادو أن الف تدعم لوحند مدع ىلع فالا الذ ةنعم ةعقب
 | نع هد ىةملاوه فسو ىنأ لوقو هلوةب زرت> اورعةدانزلا قدوجومكلذو ةفاضالا ىلع هذيك قاعهنال

 : هلوق) فاعسالا فاك هتئرو وأ ىنامل كله ىلا دوعن هناف هنع ىنةتساو نرخ اذ ادد »ملا نا نمدهم لوق

 ةضرعلا ىلع عقبالرادلا مسا ليقف هلل هذه رخ قفل ةدا 0 زحا طوخ لب ثني :رادلا هذه قو

 فصولاةلزنءهانملاوءاعسالاهذه قالطا ف لصأ ةصرعلافذْئحواراد ىعس تننبامدعب وءانملا لبق
 | ةسراغلا.نيمعلا تناكن اثيالاوأ همقفلا لاقو هلوق) ىدذجربلا نع ىوجر يتعمريغ نيعملا ف فصولاو
 فرعملانيب ةقرغتلا نا لعاو ىد_:-ريلا نءىوج ةيب رعلا قوهامت اركتملاو فرعملانيد قرغلاق (خلا
 ا هيلعرخ آمساض ارتءالاراد تملا ال (ثنحال هلوق) رد هش ق رفالف تدبلاامارا دلل ةمسنلاب ركذملاو

 | فلحولاكمس موراشأول هنالةسمستلا عمةراشالابدق هلخدف اره تلعجوأ ءاملاا,ماع تاغاذا اذكو
 تدعى علا نالاناةسوأ اماجوأ ادحصوأ اراد تناك ةفص ىأ ىلعاسودت دب ثنح هناف هذه لخ ديال
 هناىلاءامياةراثالادق (اتيملااذك هلوق) ةريخذلا نءر ةبقاننمعلاو م.نالا نود نيعلا ىلع
 ثنح هناطرح تيقبوفةسلا طقسول يح هدنع مسالا لاو زاف م منااذااما ىلوالاب ركذاو تنحل

 وغلرضاس |ىفىهو هلة فصلا ةلزنو هبال هيف ثنح الذ ركدملااما نمعملا فا ذه عدا دملا ىف لعجو هإوختدد
 0 ىعءاذااماو ه.ق تاس نال ملص ث يح فرءملاو ركذملانمب قرخالا» رظاهسف 5 اريتعمتئاغلاف و

 كد



 موو (نك .يمالثم ىلع)

 نوفلحو كنوعباس سانلانافاذا كدوهعىف كلهللاكرانف لصفنملاءانثتمالازاطاذا هنال ككلم |

 هجرخأو قادنسا نيدجم ىلع بضغو تاقاممن لاسقف نوثنحالو نوفلاخ ثنو و نوج رخعم ْ

 ريلاك ثنحلا مدعهبف نال (داقعنالا مدع هيدارملاو هلوق) لب ز ىلع اذهرتسا ةف.نح ىناللاقوهدنعنم |

 هرذنك يفاشلاو قائلا اغلاو لءلخت |ةصقلتاش هءلعفددلو ميذينا رذن(عو رف) ىلن ز هلع قلظاف |

 اوسدل مهمالاعاجااغل هماوأ دحوأ همبأ عذر ولوةاشلاد مش بجوأو هدعوأ هسغن بذي ناكولاغلو هلت

 نمسل مذلانالئثهمزابالأريفاه<ذاةاش ىلعو أش تحذ اذه ىذرم نم تأرينأ ل اقوأو هيسكَ ف

 هلم عصبال هنوك دي ريطرش ىلع قاعملارذنلا نا لءاو هحرسشو رب وذتضقانتر ردلانتمىفرحب و ف

 ضرفغب سدل نارقلاو هعتملاىدهنادءف» صرف هسنح نم سدل ميذلا نايات حبذ ىل عضم

 دكا تاج 8 انداطاط بج طخ طا خ8 دا 212130161 2 212 2: 0: 21692 1:0:2- 22 2222:8246 ضا ها 16120151

 تا :ريغو ناستالاو ب قرخماو ىنكسلاو لوخدلا فنيا بان) + 000
 مما 22 233312 2102 1615 2222

 ةسج ايلا اذه ىفركذفلاعفالا عاونأ كذ نمدي نك كرغلاوأ لءفلل نمجأ اداقعنا ناك ا. بوكرلا نم

 هيلعدراوتت دف لدن ىذلا نكمل ناسنالا هءلا جامصاملْوأ نال ىنكسلاو لوعدلا مذقو لاعفأ
 تفل نعروةينلابالا توبكتعلا تييباتدن مدمالف ثنحالف ( فرعلا ىل_عةشمهلوق) رب:لاعفالا

 قو مهريغ فرع ريتعا نكي ل ناو اهاهأ فرع هضريتعا ةغللا لهأ نمزاك ناو فلسا فرءدارملاو: :

 ءاشبنا لعاو رو رهن فرعلا اها ىلع ةغللاريعت فرعلا لهأو ةغللا لهأ نيد ىنعي لاممتسالا كفر شمأا

 حفلا ىفاذكورا.تعانمعلا تدقعن اهله طفللاو تناك ناق همن هل نكيملاذااعد.ةمفرعلا لع ناسعالا :
 الف ةنان دل (مكلا هرك ذاموءاضق هلعلو ىبتن |ضارغالا نود ظافلالاناءالا ىف ريتعملا ىوالا نعرملا فو ا

 هل ىرتش ال فلذ صخش ىلع ظاتءاولام ضارعالا نودظافل الارامت عا ىلع عرفتي و ةنلالنرش ةغلاخم

 نال طسلا نم رفن ب ايلا ن مج رذضال فلح نك ث نحب الرتكح وأ مهردب هل ىرتشاف ساغباتنش
 هحرشو ربوذت علا فالذ رثع ىدحاب ثنحةرمش»ب هب رتشن ال فلح لاسم ىفالا ظفلل |موممأةريسعلا
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 اظفالا ىعارب لبقو ناالا ف ضرغلاو ظفللا ىعارب هنا ل عاو هصنامىفاتسسهقلا ىفتدأرم ءانشالان عا '
 ىن»ي (ةقيقحلا لعهلوق) ىبّتنا ضرغل ا ىعاربف نيفرطلا دنعاماو فسوب ىأ دنعاذه ل مقو ضرغلاال

 سل ىفاشلا بهذمناانذشو ىوحلادم_لا لاق نكل ىلي زةدارالا,قأ ةقيقحلا نالرد ةم والا ||
 عمور ةىبرعلاةدجأ مامالا نع لقنلا فلّتحخاو ىبوتنا فرعلا ىلع ين. مهدنعناسعالا لب كل دكح 1 ٍ

 انش لاقردلا فاذكوأةلطمةدنلا ىلع ةن.مهدنعاهئارك ذرملا فو ةقيقحلا ىلع ةيتماهتاىف ىقاشلا||
 ةقيقح ءاونام ناكءاوس ىأ اقلطم ردها قل وق نمدارملا نارهاظااو ىتنانامناو رد-جأن عت 63 تفأ|

 فلاسلاضرغناانلق اوكف أو تاغللا مصأ ىلءلزنهنال(نآرقلا مالكىفاعم ىلع كلامدنءوهلوق)ال مأ |
 انانسبلا لعوأ ش ارقلا ىلع ساحل فاحولا دو هضرغ د_.ةترقودنع قراعتملا دوهءم اوهام 1 1

 ثنح الهلوق) ىأن رس عشلارةءاضةسالاءالو ضدرالا ىلع هوا ثاحال جا ارسلاب# ىضذتس الوأ

 ثنح نا من وا4نيتملعاسةيلاهذهو ةتودنلل دعأ امافرعتدملا نال (مادهمكحح ا الوحسأا

 0 اابسمماابببساببببساصبلم همم بيم

 َ ا

 أ داك ىو ضرف هسنج نم قدصتلا نال اهمب ق دصت اودازاذا ال اء .همال 5س >حاو لد ضرف هسنح

 اجو

7 28 
 هدد

 5 عاجز
0 0 5 3 

 ب هه ٠ و

 * 37 لإ م - فلير 7

 ل ١ 0-5 / در الهي
 -. ةلعج 0

 ا 47 0
. 42 . 

 و 4 ؟كرجلب 37

  تاهزب العير لم
 تنصب. 7 لاك 3 يدار //

 عي 25 0 كب

 فدو / 31 2 8

 ا ع
 0 ياه لوبي

 د كر 2

 ةقرملا ا و

 ىذو



 ىنرتن ا تفي هيو دمومشلا هراتخأ اذكهو ىولم /| 0 ا لا لاقزراتكلا ديف جا

 سهر

 (نيعملا خف نم قاع ةلاع: رجلا) 5

 ىناثلاروذ د ملاءافولا مور لوالا لاوقاةمئالن'هِلَملا ف نا لصاخحاو ةماالبنرمث ىوتفلا هلعو هنركحأإ

 ةبادلابحاضصل ل ضقتلاوو زعدعب رعهلاىهلوقن ماده دف: سالم رييخقلا تلاع لء-صفت م ْ

 نين ري وهرداوذ لادياو رىف واقلعموأ ناكاز هه« انمعرود: مانغا فولا مو زلة باورلاره اظطقرو كل ا

 ناك اذاا1لماش هقالطاب ادداو لاةءاور فو هلوق ناّداغتسالا هوو ماعلا ةراقك نب وءاقولا/

 فل ا ميج رتلاناوأنمدق امديفتساو هنوكدارب طرمش ىلع هقاعولام لمشلا اكتر اهلدمو افلام ا

 يرانا اك تايمر نيا ا يول ا كح ا ةااعسول ءصقب جر ىلال نرش اف ١

 ةراورب ايبسلاب لولا رع اهني داون, هرجا قامو اقلط يلا لوقلا جر نمرألو ثيدنحلا |
 ةلّسملاعضو نابرهنلا ىف همقعت اةلطم ريتا | ىلع ىو غلا نا لصمتف ىتفن هنو ةصالخما ىفلاق رداو لاا

 هأ اوق) الوأ هنوكحردي راءاوس ىتعا قالاطالان ههاعداام عنع هنوكد اريالىذلا قءلعتلا ىف ةصالاى أ!

 هلوق) ق.ساكر هظالا فال هنكل ةيادهلابحاص بوجولا,لوقلا ف عست )ع أفولا هيلعستمو ا

 طربشل اداحتأ ن نع مزمل هردصق هنالو هانعم نع هرهاطظ ردن ههااكنال (ححاءاتولا نب و ةرافكلا تب ريخت“ '

 دوجومربدغ ء عم ارصقوهو نيعلا ىنعمن ال هوس در ربطرشا قلعاذاام فال نيتهحناىأىلا لمعو ْ)

 هقلعاذاا مف ريبكتلاوهو (لوقل 3 هىلا عج رهلوق) ررداطرث هل_عجاسعف ٌة ه- هعرااودصق نال

 نمدافتس ام لصاحا ذهريءكربغ نم ىب مهاسععأف افولا همزلب لوق. ناك ن ادعي هنوكح ارال طرم ىلع

 را لتس ترسو أ احسفت ىلع ل عجول لاق ثدح صالخل ا ىفاملةفا اخ همفو حراشلا مالك ٍ

 ْ لوق نأك ىزو رم لاو ةياؤرلار ماطق نيعلاةرافك» هزل ْئىد )| كل ز همر هلعغذاذك لعف ناةعاطأ

 لاقو مانأ ةعيسس هتوم لق اذه نع عر هنا ةفم: كر نعو رفك اش ناو ج وأ ىلصوأ ماصءاشنا :

 رتناريسخفلا الد :رافكلا |ىوجو ىلع ىوتفلانا ارتخآ ةصالخلا رابع نمدافسملا ىوىلادم الاقاذغوأ
 اذ )ار ع رلا نع لعتلا فاتح ا لذه لعف (مجادها ارلا لدعام# اىتفن ناك ريان ىأ هن وهوق)ا
 عقد د نك و ريتريغنمةرافكلا بوبور امتتخ ا هنع لقت ةصالخلا بحاصو ريفا اتفالاهنعلقن ا

 مساق هسلعو همزتلامءافيايةدهعلا نعجرذم هنا ف انيالةرافكلاب وحو نمةصالخلا ىفامذإ ةفلاما

 ىزورملاهركذاملالنيعلا :رافكمزحتلو هلوق نمالوأ ءركذامل عب رياذه نععجر هلوق نمةراسثالا|
 رب هلهاءاشن الاقو فلح نم مالسلا هماعهلوقل (رسهلوق) ىومادسلا همهفاملافالخريبختلا نم
 سفنتل هءاطقنا ناكاذاالا يعل اق كرو دو ودب عارف اذهب هيل لات الار مديل هناالا هتيعفأ

 دعل المص هم اع ثنحال هناالاةدقعنمنيعلا نا فدصللا مالكحر هالو رهال بافووضو لاغسفا ٍإ

 لاطبا ةئشملا ىلعتلاد و ةغين> ىف أد دعو فسوب ىأ لوق اذ هو ىلاعت هللا ةمْشم ىلع عالطالا ا

 ةلماعموأةدابعرا !.ةاو قايد قالطو ردك لطب مكحولو هيدلصتملا ةْملشم اف لوقلاب قاعتءام لكاذكو ١
 هناك باقلاب ىقناعتملا فال اع 1وأ 1 عددا .لوأءانئكسالادصقءاوس دوقعلارثاساذكو :

 لوم دعب ىدع اوقتعاكى -ملاوُأ رمالابواف رامخالا ةةمصد لول اناك اذا اهو ةلالمثرسو رحب ٍْإ

 ىاثلا فو قتعلاهل ىدوم قس لوالا ىفف ردن هدسالا مص: ملهللاء ات نااذه ىدمع عد و هللا ءاش نا 1

 رجاوالا لعش لاوقالا وف ئصملا قالطا ارهاظوهاشالا ةمشاح ق ىوحلا لاقن 5 هعبتبالبكو قس 1

 ءاشنا ناي حرصوال ل-.قو لمعي ١ لمةرماوالا ق لمعت لهءانثتسالاةردامعلاف لاق فالح كلذ فوأ

 لاوقالا نمتسلة لا نا لاق ىتحانثتسالا هيف تسيلاهناهرهاظف ق.فوتلا بلطل موصلاق هللا

ف دنا مضاح ناك ةغمش وأو ىزاغملاهدنعأرقب ا
 3 كدج فلان يشل |نالاقف هيلعةفيلخلا ىرخ: نادر أ

 كم ا 2 ىيد فانا كرد دق نم خب لاهل لاق لصفنللا ا -الافإ

 . ناكف روضنملادنءناك ىزاغملا بحاص قاسم د#ناىور ةت ءانذتسالاب طمتالقا
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 (نكحسال:هىلعإ 1١

 ارحل عجاربو ههجو رن (منانانأرعا هلو مارح ىلع هللا لالح ل اقولو هلوق) رهتم دع قالطلا ىلا
 امالث نك اذا نملعنئاسلا قالطلا عوقو نمةيريهظلا نع ربنلاو رمل قامرهاظ تلق ىوج روخلاو

 | قالطلا عقو نانأر ماهل ناكولةياردلا ىفاسع ربنلا هيلع كر دتسا نكل اس | هملع هغوقواعب راوأ
 رثكاوأ هلوقرهاظو ىبرتنارثك اوا ناتأرماهلو اذكى لعق أر ما هلو ةكرهظالا فنانملا هملاو ةدنحاو ىلع .

 لباةملوقوهفاع رأوأاالث نكولكلذك لب نمدنثلا صال نابنلا هملاود دحاو ىلع قالطلااعوقو نأ
 | ناكءاوساقلطهرهظالاو هنامسلا هملاو ةدحاو ىلع قالطلا عوقو ناك ث مو هب ريهظلا نع قءسامل

 | هفالح كلر لا فناك ناو رهظالا فالخ لكلا ىلع هعوقو نمي ريهظلا فاهرثك وأ نانأرهادل
 | نع ىوج امش هسفن ىلع ناسنالا باحارذتلا (حتاردن نموهلو) ةباردلا نعءرمملا ىف هلقنامرك ذيلو آ

 ا ىف هلتلاطمال هناي مارك الا فى لا هلل مو رد ىذالا هريحتالف محلاتحت لح ديالي داو حاتغملا ٍِ

 1 هلوقو راتخلا نءانش ىنعع ىنوأوءافوهدهعب فو لاقي ردغلا دضءافولا (هنفو هلوق) انذيش امندلا

 : ناهريلانعهءلالينرشرهظالاوهو هتيضرفب لاق ن م نيرخأملا نمو ةءادهاب وجو هيءاقولا هيلع ىأ ىو

 / ( اريقفوأ | .هردن يعول هنال همزتلا فصو لكبالاهمزتلا ىتلا هب رقلا لص اءافولا همزاب ىأ ىنو هلوقب دارأو

 و ١ اذك ةداربن معقم اءارقغلا ىلع فقولا فال رد مزالد سدل نيمهت:لاناف ةالصللوأ قدصضتللاناكموأ

 ٠ ||| ضرف ىأ بحاو هسنج نم نوك,نارذنلا ةمصأ طرتش هنا مل-ءاوانذمش مزال فق اولا طرمش ةاعارم نال

 : 1 ف -ةءاو فقوو ةق دصوةالصو موصكح تملا نيفكتوءوضولا جرف ةدوصةمةدامعنو ١ نأو

 || ىثملاو ةرافكلا ىف قدعلا بو جول بجاو اهسفج نموةدوصةمتادانعامئافاسشامولو ج و ةمقر قاتعاو |
 : نيم سللر همم ىفقو و فاكتعالاك ثيل ىهوةالصلا ىف ةريخالا ةهدعقلاو ةكم لهأ نمرداقلا ىلع حلا 0

 ةدامعك ضرذ هسدح نم سدلامرذاسنلا مزاد الف تف نيإسملا ىلعفالاو لاملاتدد نم مامالا ىلع بحاو

 ع
 9 دز

 ين

 | مد ل هفاك_ةءاوأ سما موصرذنواف نوكلا ليت نوكحر.ال نارهاوج ارهاو ز ىامدازب و تلق |
 | -ىثهمزادال ريغلا كلم ىهوداشلاهذهىدهانا ىلعهنل لاقول هن |ىطع همالكرهاظ نا لسعاو رد ةهرذنأ

 | اهفءركذا عل كش نكد زازبلا فحرصهر وهريغكلمىف روذناانوك.الناوهوةحلا طرشدةفل ْ

 || هحورظنف ىسهتن اانمعن اك انمعىون ناو رذنلا همزاي اهنا لّمسملاو ةاشلاهذه نيدهالللاقول هنانم 0
 | ىلع مهمدعو رذنلا ةعحيىف رهظ هلرثأالامم همدعو ديك أجلا, قرفلاو رغلا فلاقاذَو قرفلا

 نس قرغلاو رهنلا ف عقو هنا _عاو ىسهتت اددرت لح اهكلم ىلع لاحم فتوي وأاهتعق همزاب لهما ْ

 | اددعونيلواماص وتب رذتلا»فاح (ةقت) انركذاكديكاتلا,باوصلاو حلا همدعو ديكاتلا
 | عاصف صن نيكسم لكل نك اسم ةريشع ماا ادد عون لو ةق د_ص ىو اذاو مانا ةثالب ماس ص امولعم
 || ىلعملاق طرشلادو>ودنعو قلطملا ىلا فب نكلقاعملا وقاطمللاىنع (نتتر ملا قهلوق) |

 | هلوق) الوأ هنوكدارب طرش:هقلعءاوسىأ (اقلطم هلوق) ىليز طرشل ادوجو دنع .رهماكقلعملانال
 ١ ليصفتلااذهو (خاهنوكديريطرش هرذن قلءاذاهلوق) دج نعو سردلا خس 0 (دعدتءوأ
 || ةنانعلا ب حاض هيفرظتو ةباو رارهاظ ف الخ وهف نئققحلا لوو ناك ن او وهوةنادملا حارات أ
 أ هيلع هلوق ىنعب ثيدحملاقالطالن يع ةرافك هعقتيالو رذنلا سقتبءاقولا هياعلاقو رظتلا هجو نيب وأ
 | هلاقاهف ةملارص> ةعص تنربدقو ةلاسرب هرظأ تددرو ىعساءءافولا هملعف ىعو رذن نم مالسلا|

 اريكبف ةبادهلا بحاصأ| || داربالا عرذنلا قاءاذااعف نع ةرافكنيد و روذسنملانمعبءافولا نيب رذانل



 .(نيمملا خف نم فان اع“ نحأ) 5
 دس قمل جدع

 كالو دعو ذراع ةساشمالا انف] نالر تكلل نو والو ةحانتسالا اننلد 2 عر م |

 أى اهوار هي 2 باكترادنعركنيااةراغكلا وجو كل ذكو |

 | ىوج كل هللا ل>أ امرت ىنلاامأا اءىلاعت وق 4 بالا نمعلا وهو هريغأ ةمر 2 |توث ”ىانيالف هنمعل | 06

 | ىلع تهرحوأ م ا لعن أ اهو رافوو ه4: هو نيب لالحلا سرحت نال هم مهل (رفكلوت ( حاتفملانءإإ اخ لذ

 (| فو ضءبلابثنح مارح ىلع ءرلااذه لكأ هدفو ىتحم ترفك اههكلوأ عاسج ا ىفهتعواطولف ىمفن | : ميسا ري 0 نم

 ا 1 0 وم
 ما

 نم قيسامناملعاو رددحاو سلف هلك ان كءملاذأالا» اهشالا فداز لكلابالاثذ هاله | ال هلنادأأ

 أ هصنو هكلم مرح نمو فنصملا لوق تحتالخخادردعل ىف هلعج حلا م 2 مت ايخن را 2و ه:هوهلوقأ هلل
 | ارظن كل ذل هم الك لوعش فن ابر وغلا ندب ةعن نكسل ملا مارح ىلعتن: اهجوزل تلاقولام للعشنل نو ريعوا
 || نمو هلوق موعى لخدي ىتحاهلاكو لم سيلا مبهعاتّساو ف هعاج نا ىولا هرك ذاكر ظنلاهجوو اضرب |

 8 اوال يبات ا 0 ى 77 0 مح

 أع اي در تالت ها هال كك 0 5 5 هر ايو

 أ( مرح ناك مالسلا هلع هنا لق هقق هر الا اكل هللا لحاام مرت ل ىنلا اما لحو زعهّللال زئاف ه4- سقت 0 000

 اراصا.ل يرعقلا نآلو بسلا صوصخم ال طفللامومعل ةريعلا نالر هال صنلا,كسَعتلاو هسفن ىلع لسعلا || ثني 0 هس

 | هلود نم قيساملاقي نا ىت ان ز 06-3 ام هو حابم نيب قرفالذاتاحاسملا عسجا ذك ىراو 42 ىف انيع | 0 3

 ا( نو 21 لاق ءانعابعن او 2 نعلاوهومريغل كرم رح ا توت قانالق هتبعل ىأ مرحب) ا

 | هنم مز ناو لعفلايومت فرهظتريدغتلاةر ل اتي نانهماب و ثنح لفلان هنا عم كرتلاو لعفل انس ارخع :

 ا | تنحف ناسامقلاو هلوق) روحالام لعد أ 00 ءلع هللا ىل-ص قطصملا ةمسل مزايرالاو مثالاو ثنحا

 انا مسالا هحو هوو سفنتلاو هو هن عن م غرف اك احا مالع ةرشان دقو مومعال لك ةلك نال( غر رذاك 11 لوو

 | متلو ماعطل ا!ىلافرصني طةساذافهرامتعا طةسف موعل اراب اتعا ع م لصحال ربلا اوهو دوصقم لانا ١ اتت بأ

 | ناك اهاون اذاو مومعلارابتعا طوقسا ةمنلامالاةأرملا لوانتنالو ةداعلوانترامف لمعتس هناف فراعتلل|
 | ل نزياو زاره اظيباوجاذعو فققلاو مك هاند درثملاو لونا انا ع نعلا فرص الو ءالبإ ا

 نعق جسد م ار ىلع لح لكل جلا لاقاذا اكل ىف ياما ةرامعن ا عم ل انااا وأ فاللي دو خور 3 ل
 | لكا ناف تاخد اهاو ن اق ىوذي ناالا كلذ هنأ رم ال ديالو اهرذؤكجب نب ع ىتهذانمعىون - ان هسا 0 0 لان الد اتوا

500 3 > 05-6 ٍ 

 | ايف هتأرعا ل دتالو اهر 0 «نيع وهف ةيندل نكمل ناوءالب الاهزع عبو ندا را رمد مك لقمر 0 كالو

 | د دره اتكل عونا ل لا قلوةلاكهمفلوقلاف قالطلاهب ىونولو || غ 00
 1 ةنادفاةرامع نم دافتسريغ و هوئث همزانال يذكسأ ا 0 هعدن ىلع ٍفوةومرعالانا ىذتشا]

 | اثم ض»:لافاذكه هطوس هى ىودزبلا لاق ( ةينالد هن 0 انيدت هنا ىلع ىوتعلاو هلوق 5( ىحمتنا

 ]| فرعلا ناكولو هل. .ا وذ فاض ه,فلح هل ةأرعاالن ا : لو دنقرمد»أ] 5 0

 | ةلالدرمغ نماماقاقالط نو كب قالطل | ىون نا لاقي نا يمهل 6| لحاوذالاهلمعتسا كلذ ىف اضيفتسمأ] 6 يل يا

 |قفراعتيل ظفللا اذهولاكلا لاق منا نيمدقّملا فلا خالو همف ناسا الافق نا اءايتحالاف 0 3و

 امهناف و كشالو ىتمزاد م ارحااضأاو :راشو هبلؤ دك اكسو ضو كام زاك ع+ ١ فراعتا» انراندأ :

 || ىمزاي قالطا 01 ا | نوديربأ 2 35 34 0 : .٠

 أ نكلاذا (هسنت) ىنرتنام ماع وؤاضما بص وىقلاط ىو اك ت اعف نادي رب هنأ اذكل عفا ال ا 3 ا

 اها ند رن مل فارع اذا نمع ةراقك همز ةماعلا ةةيسصلابفلحدقو ةأرمادلا ل

 ا عسولو قالطلالا اهقارمدنال هما اءّورافك ال ةدعلا دعب هيلع فواح | لعف مئامئان ف م

 || فرصتي الف هتقواستع لعج هن النستال هتحوزنا ىل_ ع ىوتغلاواوفلتءا اطر شلارششاب ثنيعلادعب ةأ هأرعا|

 ىلا ]وتس ميجا
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 . 01 1 يبو ا نو رح 4 1 "4

 توملاىلاض فه حرج اذا نسل دعب هنوكأ م4 مالكم لعن ام ىلع قاةثالا, توما لق حرجا دعب ريفكتلا
 ىلا رحاذك لب هلدجو الهنا ىحنا دبع عشلا هبقعت مرا قدصصلا حرحدارملان | نم جزع ءركذ امو
 هوجو نسب لصفلا لكك لا ١ نال (مودلانودهلود) ىسرتن اهرعغو جلي زلا مالك ن مذهب اك طخ

 تحو بجوامل لدعفلا نال بؤجولا قديول ءادالارخأت املف لصغلا لمتسالف قد.لاامأ هثادا.توخوو
 بوجولابلاملا فص: نازاغ رياغتم لخفلاعم لاا نالىلا لا فال هتمعنءادالاوه موصلاذاهؤادا

 نوكيراتف ناك ملول هنالةيصعااردنق . ( ةيصعم ىلءفلح نمو هلوق) ىايزءادالا ب وجو تنئبالو
 نوك. ةراتو هب ف اوبل نا هنون دمي اكشوأ هدبع برضو أ ارش هتجوز ءطو ارت ىلع فاح اكىلوأ ثذحما
 اوظفحاو ىلاعت هلوقل باو هنا ل.ةولو بودل اذه سلم الو ايما ذه لكأبال ن افا اذاكىلوأ ربا
 ٌ فولحما نوكيناوهو عبار مسد قب و غلا ىفاذكن كما مضربلا هنااهلي و أت رام اوهام ىلع مناسعأ
 كي 5 ٠ || لرت هيلع فول ناك اذااذك و ضف هدفرعلاناف موملارهظلا نيلص* الو فلحتا ل قاسجاو هيلع
 0 ا رخ1ىنالا ثنحال ةةلم تناك اف ةتقوم هنيعتناكاذااذه (انالف ناةةءاوأ هلوذ) رهن ةيصعم

 نور || تنك ناقش هلوق) هيلع فولمما كاهاذارفك و فلا كلهاذاةرافكلاب ىصويف هتادحئازسا نم
 ه«هز كازو /( <دير || رفكل مري وه ىذلا تأمل ف اهتءاربخ هريغ ىأرو نبع ىلع فلح نه مالسإ |هءلعهلوقل ( رفكي و هسفن
 طر, م | مسقمو هتلابوهوهب مسقم نم ةمكرعنمعلا نال كرتوأ لعف نم هيلع مسقم ىلع ف لح نموأسنعم هنيع نع
 : . ٠١ هنالرطت ه.لالذتسالا هجو فو ضع. ةداراو لكل ارك ذ بابن هناكف لءفاالوأ نلعفال هلوةوهو هباع
 | لسملا لاحن اب اوجلاو اري اهريغي ورب طورمتم ل_.ادلاو قاطم ىعدملافاترنماريخاه ريغ ىأرولاق
 ىلع ةرافك الو هلوق) .ةيانع هلاحىلاارطتا دووم طرمشلا لعج ارتماريح ةمضعملا كلر ىرب نا ىضتقي
 ا امتاذىفةدامعةرافكجلا نالو مه ناعأال مهنا ىلاءت هلوقلنيعلل هتبله !مدعل (انسمثنح ناو رفاك

 1 انلق اذه نءوال صا هقحىن عرشتالف هك الودداسعللالها سدارفاكسلاو مدس ىلارطنلاب ةدوةعابنوكو

 | موصوأ ةقدص نم ةبرقوه امرذنولا ذكوةرافكسلا همزاتال ثق لسا تام ىاحام دعب درا هناول
 | ءاحراسبنمدوصقم اذان اسءالاةروصاهسدارملاف مه دهعدنعن نم مهناعأ اوثكتن او ىلاعت هلوقو ْئنهمزلبال
 || هلوق) ىليز ور هن ىلاعت هتلادنيعلا ةمدقتع هنكل عرش هقح ىف نيعل | تنثتملناو رفاكلاولوكتلا
 إي... || ةمر ميظعت دقتس نم قةحتب ربل نال هل لهاوهو ربلل دقعت نيعلا نال (ةراسفكلا همزات ىفاشلا دنعو
 . || ةعااوات اقف ىلاعت هلوقانلو تاموصملاو ىواعدلا ف فادقس د هو ربلا ىل_ءمداقتعا ةلمصف هللا مسا
 | هنال هلهانم سدلرفاكلاو هتلاهظعترمل ا هنمدوصقلانالنيعلل لهاب سيل هنالو ما ناعأ ال مهئارفكلا
 1 لها هنال تاموصخملا ف فالعتسالا فالخب ناعمتح ال كفا عم ماظعتتل او رفكلان مسالا ةمزح كياه

 | نمدوصقلل ىأ فال_ةسالادوصقلىأ هدوصقملهلوقو ىلد رز رارق الاوأ لو كحل اوهو هدوبصقمل
 || نوكين ا نيعلا ىف طرتش ال هنالاقاسفتا عقو ( هكللم مرح نموهلوق) لاصد. الاو ف ذحت ا ىلع فالتسنالا
 ملعاوىلي زةمرحلا نعرامخ الا هيدارأ اذاالاانسع نوكم مارح ىل-عول اموأ نالسف كلم ل اقول تح هلاكسلاه
 ولاك ةرافكللا همزتتالف هلعف ىلعةقلعم هت رح لعجولاما هسفن ىلع ىأ هكلم مرح نمو هلوق نه .دارملا نا
 امرهم هكلم ناك اذاهنا ملعا مثرحيلا نع ةيلال منعت ثنحال هلك اف مارح ىلعو هذ ماعطلا اذه تلك |نا لاق
 : بتال فسوب ىنأ دذعو هر افكل ا بحت ةغين> ىنأ دنعذ هن ريش ىلع مدق | مث ىل_ع.مارح اذه لاقو راك

 ا ىناذك٠ بحتنالا شون مواز اخالا دارا تاود راقكجل ابحت ءرفلاهيدارانا هنا يوتفالراتخاو

 قّدصتوأ بهو ناو ثنح اشيش اهب ىرتشا نا ىلع مارح ىدي ىىتلامهاردلا مذهل اقولو هيرو صنملا
 ْ نايزالعمىجاي زل هلثمو ىدنجربلا نعئوجءارشلا مي رحتلا اذ هبدارب فرعلا ىف هنال ثنيحالا#ب
 || عورشمابلق هنال (مرع ل هلود) ىتنرتناةيشاو ةقدصلا ةموحالاقرع عاتسالا همز رحيل ايدارملا

 : ! .نانههضعب هب هلكشتساام دربالف هذمعل ىأ مرحي هلؤق نمدارملا نالعاو ىندعكلذ ىلع هل ةردقالوأ

 - ف



 | ىايزدلامس ن وكف يككهل ةمرع ثنحلا نمةعنامنيجلاو هلاقب رط مما ىلا ايضفم نوكمن اب سلا

 (نمعملا خف نمىفاثلاءزحا) 0

 ا رد ماعطال اة رابثعانالا (ليوارسلانوحال ى-هل اود) هيلاليثرمد بوثلا عهراج نمديالق رمل

 ,هيلااحات ع ناكناو موصلا هلز وال ةئالثلادحاو دنع ن اكول هنالهطرم (اهدحأ نع رع ناقهلوق)

 ادحاو نءىأاهد-أ نع :رخ ناف هلوق نمدارملا ن اىلاريش ةئالثلاد-اهدنعن اكول هنال هلوقو رك

 ىوساعز م نممالا موصلابريفكتلاز وال ن ضاق لاقو رردلا فاك ةثالثلا نعزمعلا طرمثلافهتسعدال

 لزنم فاعكلاو فافقكلا قوف هلديكلعوا ةرافكلا ف صوصتموهام كاع نلز والف موصلا
 مولان ريقكتلا هلز وحال هتمدخل اة<د.ءهلناكولو همون توقوهنر وعرتسدو هسلب بونو هنكس

 زو لمق نيدلاءاضق لدق ماصنأو موصل اب رفك لالا كلذب هنيد ىذق ناق نيد هسءاعو لامهلناكوأو

 رفكفالجؤم نيالا نم هءلعامناكن افالاحْدلا ناك اذا ا فالخلادسقت تش و رح زوحال لو
 ! زو هنا ماصفالجؤم هنيدوأاسئاغهلامناكول هنا مالك الو قاغتالابز<مل لجالا لولح ىلءق موصلاب

 ادع ناك نافادد عب ئاغلا هلام نكملاذااذه ريغ ىله هل ىذلا نيدلادار الح وم هنيدوأ هلوقو ربغ

 ناليقد_علا قتعأوأرمسإ اولىتح موصلا مات ىلازعلاءاةب نمددالو موصلااهلز والةرافكلا ىف رو
 قتعاةزمه ذب قتعأوأ هلوقو ره لا لايريفكتلا ف نأّمساالام باصاقةعاسإ ولو موصلا نم غرف

 هلوق) لاملاب ريفكستلا فنأتسإ الام باصأو قّدءاغارفلا ليقف موصل ايدبعلارفك ىنعي هئاترسكو
 ناو عدانءاثناىفاشلادنعو هلوق) ةصالخما نعرمت ض. ار فعاولو زئاحربغ قب رغتلاف (ةعباتتم

 ةر وهشماهتالا يد نقتل ازا 3تاعباّتتم مام |ةئالث أو دوعسم نبا هع أرد انلوصنلاقالطال (قرفءاش

 نم ىنئتس اذهف موصلاهأزسأ ةمللا قع جر مث ماص مث هلسو هلام بهو ولىتح (ءادالاةلاح هلوق) ىلز

 |رابتءان ١ بوجولا نودءادالا ةلاحدنق (يوجول نود هلو) ردمدالا نم هدف عوجرلا نامهوق

 | قرلابفصنتي تح نوج ولا تقو هدفردعملا ن اقدحلا فالخ ريف كتل ةدارادنءاندنع ىنغلاو رقفأا

 لدن موصلانأانلو بو>ولا تقو قرا فيصتتلا هي فريتعب هتاقدح ايهريّتعب وه (ثنحت ادنعىفاشلا

 تقوءاملا مدعدنع «.لاراصيقءاملان علدب مهتلاك ءادال |تقو هبقريتعتف لاملاب رفكلانع

 | (ثنحن الق رفكألو هلوق) يليز رارحالا دس نعل ديب سل دسعلا دج ناةدحلا فالذي لا عّسالا

 || تاحردفدأ نالةرافكلا ب وج ولبس تسل نيعلاو ثذحلا للف هي انجالو ةيانجحلارتسل ةرافكلا نال

 | لاقي ن اىلوالاو ىو لا لاقاضرف نوكمدق هنال ونمت |ةلطم ديانج ثنا نوكن ابرهخلا ىف همفرطتو
 هنلائوناكردان كل ذفاضرف نوك ثنحلا نو كحاماو لاغلا ضيف:سااوهام ىلع ىنم لد عتلا اذه
 أك اعوط: هق دص عّو هنالرمقفلا نمد الوقكماا غلفوأو ىو ااض رف نوكيدق مهوق ىفدقب ريبعتلا
 بوجوب سيب تسل نمعلا نا نم قيسام لسة, نا ىتب ىلب زلاسلا بهذ ملوح البق ةاك ز |مدق اذا

 | ةبصعمو ماوح ث نحنا نالم الكثنممادنعةرافكسلا بوجو لاق ثيحةيانعلا فالف لايم ةرافكملا
 اندس نوكيآل ءارجاو اسم ثدح ناو رفكلا ثنحىفةرافكلا بتال ىت-ةدايعلا ىنعم ةرافكلا ىو
 ىلا لب طرمشلاىلاةرافكلا فاضتالف طرعث ثنحتاو نمعلا ةراسفكلا بوجو ف بدسلا تلق ةداسعلل
 تفلحاذا مالسلاهماع هلوقل (ثنحبا ل.ةلابملاب ريفكيلازوص ىفاشلا دنعو هلوق) ىلا ١ بيسلا

 بيرل مث ةلكنالةرافكأا مدقتزاوح ىف < رصادهو ريخوه ىذلا تنام كنب ؟نءرغملف نبع ىلع
 هيف متةلكن ا عض ناهاو رام لي وأو ثنحلا ل ةيانججالو ةنانجلارعسل ةرافك-لا نا نم هنادي ىوساماسنأو
 نمناك مث ةيرتماواننكسموا ةيرقماذ اعتب ةمغسميذ مون ىف ماعطاوأ ةءقر كلذ ىلاسعت هلوقك واولا نعم
 رو (ةقت) يليزادتع الزاعالا لبق ةحيادلالاعال نال كلذ لبق ناكوهرب دةناوذمآ يذلا

 ريوكحل ا



 3 يل 2

 هتلاو هلوقك ناعسالا دحتا ءاو «ةدحاو واو امس مسقملانيعسالانيبناك اذاةرافكلااددعت ىف فالخم |
 قافتانةرافكلا هملعورعتت هنافن اواو امهندب ناك اذ! ام فالذ ندر لاو هللاو هوك أفلت اوا هللاو
 ادحتاانقلطمن مالا نيب ةدحاولاو اولا تالذتاذاةرافكل ادّدعت عا ثاارثكاذخأ هر وةياوراارهاظو
 | ذاهنالدحاو ةرافكهماعن ا ةف فن ىنأن عنس# !ىورو ربل اًةراع نمرهاطلاو هام ىل_عافلتخاوا
 فالك كلاي سقلاتشالف مقؤاو نوكت نا لق وفانعواو نوكَي نازق”وايلا كة
 اذاالا مسالاد است اعمنيعل اد دعتنال ل يقو رح مسقالوخ الاو ضطعلل ا.ه د_-أ نالواولا_ركذ ددعت اذاام

 (ةءقرربر تهلوق) ناهربلا مز لوقلا اذهب وةدحاو واوب ولودّدع:ناهناف فل ةخااذاامأو نيواو ناك

 هلع قع نمدروولف قاتءالا طرشل !ناديفيلوةب اللاعاتا قدعلا زو دق اّعالا ىتعع رب رعلانربع

 انيكسم ىطعا ىتحارب دقتو انتقدت (نيك اصةرسثع ماعطاواهلوق) رح وحال ةرافكلا نءىونف

 ئزح لق تاعاسرمثءىفت اعف ديدحاو موب ىفهاطءأولو زود عاص فصن موب لكم ادأ ةرشعىفادد>او
 هلوقإ) ةجاحما دّرقلرخ نيكس متل زنم هلالي زنت ىناثلا مولا ىهؤواطع ازاحا ا هنال يصل اوهوال ل قو

 زو هنا ف هلو ) ىوج ةعسلا فزو<الوهو لصفنملا ريمذلا ىلع ف اكل لاخدا همف (راهاظلا امك

 (اقلطم هلوق) رع ئث ضءب ىذأ ىذلا تتاكلاالو داولا م أو ربدملاالو ةعفنملا سذج تنانز وحالو (لا

 تاك
- 

20 
 ...لمدقلا

 نب كدي 7 تاج فصن ىطعأ كام ناف (حئاماعطلا ف زومو هلوق) رحبة ريبكو اة ريغص ىناوأ اركذ :رفاكو| سم ىأ ماقدر يأ اهيزرر اثأ (ايهس

 اخ 4 || ىلا اتالرلازبمخناكن انوه اشعو مهادخ حابأ ناو نيكسم لكلر يعور ع نماعاصواربن م عاص
 توليب 0 0 نع ة طنا نم نم بنل سم لك نيك اسم ةرشع ىطعأول ةصالخلا ىف وهلا جحا |هريغناو مادالا 2.

 ةععس قو زاهظلاةرافك ى اذكو ف سو ىنأو ةفنح ىنأ دنءةدحاو ةرافكن عال اوصال ناءنالاةرافك

 نهصخدرا ماعطل | كن |ماعطلا نعكلذ,أزحأ ةسج اسكو نيك اسم ةسن مطأول ىدحترسسلا مامالا

 ةوسكلا ماقمموقي و زودع# ماعطلا كلماذاامأ ةحابالا ماعط ىفاذ_هو زوال بلقلا ىلعو ةوسكلا
 همقو عاص عد راملان اهثمدغت داو رع روع ريعش نم عاص فصنو ةطنح نماّرم نيكسمىلا ىَدأولو

 داعأ مثاو رقتفا متاونغتسا مئادماّد م نياكسم لك نيك" ام ةريثع نيل اةرافك ىف يطعأول ةنانلا نع

 (اهو فو هلوق) ىبتنازو الا دمءاطعأ متامنان توك قرلا ىفدر ماد مستاكمىلا ىدأولكىَدأام
 ناكنفريذعللواةلك ( موتو كح اهاوذ) ةوح ةيردلا ةقدقسمالو ةعفنملا سنج تئافربغاهنوك نم

 لعفب هنال تءاثوهو لاثتمالا ن اكماب هتعم نال فءاكتلا ناش الريختلاو ةئالثلاءامشالا دحأ تحاولا

 عمترافكلا لاصدت بج وأ فلكتلا ةعص عنع ريمخت لانا لاق نملوق لطب امهدحأ
 ضعنلاب اطوقسلا

 ءلربولو ةعق ىلعا ناك اموهودحاوالاةراسفكلا نع عقبال لكلا ىدأولرانملارشفو ريرغلا فاك
 ودك نآز ود (ةمت» )رك ىندالاب طقس ضرفلا نال 5 ىنداناك اموهودحاو ىلع بقاع لكلا

 ىلاو اهلا ءمددرتس مثهيلا هيَدْون نان ادحاوايوثو |باوثأ ةرمثع مول نهتاعاس رقع ى | داو الكام
 نءعىفاته5 مهرثك ادنعرودال كح! نءعلالدمتىف اري :تصولا ل د.تلنالا_هريغو | ةسحلايورمغ

 ل 4 والانو اهب وا طقف ةينانلاب هقلعت لقحي خانو<ال نكل لوقو فثكلا
 دحاو مون نه تاعاسرعثءىف دحاو صخشأا ةرمد هلا ماعط ىطعأ اذااهف ءازحالا مدع مدد نهدانمدقأم

 ارت توثلا فو (نديلا ةةاعرتس ا عهلوق) ةجاح ادد هل ىناملا موملا ىف هْواطعاز احا هناذلإ «م
 زو« سانلا طابوال حسب ناكن اان اثم ضءبلاقوالفالاو زوم ضااقلل مصب ناكناضداقلا

 ةدمفصن نمركح اهمعافتنالا نكمأن ب علاةراعكن ءاقلخ بوث ىطعأولو باوضلاب هيشال اوهو

 ريغكتلا ةعجل ةبنلانمديالهنا لءاو لاح زوحالف وو ساقلاامأو زاح ر هشأ ةئالث نمرثك |ىنع ديد

 اال - رالاذهو هئالثوان بوت هوسك لضنالاو بو مزاللا (ةمت) ختفلا نعرمحة الملا عاوألا ف
 ندي لاق 1 ل ص. - جا. 091نو وا ا 035 ب ا كة اوال 5595393-900 سس سمع ع وص تف دمسع عل د حس 0



 (نمءملا خف نمىىف املا هزحا) 52

 | فرح هيلع مسقملا قر هذ: ال هنال فو رح اراه ذايدق ىسبتنادرطغ مسقلا فاما مسقلاربغ ىقذاش هل عءاقرو

 هتلاو تاتنالا فلوق, ناّةس رعلابفاحلاو طمملاىفاملاههركذ نمدال لب نوذلاو مالل اوهو دمك أنتلا

 تلعفام هللاو اذكلءفاال هللاو لو#. ىننل|ىفوددكو تا ةملك, انو رقما ذ5تاعفدقل هللاو وأ اذك ن اعفال

 نودكفاذك لءفاال هلوق ىنععنوك,و ةرافكلا همزاتاللعف» ملف مويلااذك ل عفاهتلاو لاقول تحاذك
 نا لعاةرم ىلع هلعفب وديالا ىلع عقب هلعفبال ةعب سثلار دصلاهحرش عم ةباقولا ف نك-] رح هبف ةرهذمال

 ىرت ادبالل نوكم هلعف.ال هلوَعْفَ رم ىلع عقاو هلعفي هلوقو هلعفب هلو ةل كس فرعلا ىفاذه هلعف:الهلود
 لعف اال هللاو لوقي ىفنلا قوةلوقو طرحملانعر ام ملاعق نوذلاو ماللا تاسثالا ىف فرثهناىرتتنأف

 اطاغةدئاز نونلا تناكو ىننلا ىلع هنيعتدقعن اهل اقولف ناعفاال ىننلا قل وقءالهنا هموهفماذكح

 تعفر ةثداح باوج فر ءهنوىفذلا ىلع فاحلا فلان ادصق ىنذلاةادأب حبب رصتلاىلا ضنا اذااعسال
 عقاولا عراضملا نال هئاريش ثنحي هنادتدجأ هني رشا ال هللاو ظفا ئذلا ءارعث مدع ىلع فا ريقفال
 اذكواذك ل عفبالهللاو وحن نودلايدك و: لاسم نكمل ناف ادم ناك اذا نوذلايدكّو ب اغا مهسق باوح
 ن الادب زموقملهللاووالاحن اكن افال.قتسم ناك اذاالا مسق تاوج عق اولا عراستملانونلايدك و يال
 د.دأت هنمباوجلااذه نارهاظو انضش ال. قسم رق ىناّدشمو اد هتصالخ ىف كلام !لاقاض دكر ال
 ءازمشلا مدع ىلع فلل هدصقر يقع | ثيح ىف سه ةال اهحرشو ةباقنلا ىف هلثمو اسهرعشو ةياقولا ال
 لعفلابىأ (ضفاخلا عزنبابوصنم هلوق ) هدصقرامتعا مذعل مراسم هناف طبحخلا نع قيسام فالخت

 | سفاخلاع زن نا .مهيلعدرباماعفدضاخلا عزن نود لءفلا,بصنلا لعحاسمناو ضفاسخلا عزتسنسد
 نال الالب ةيعنوكي بمناذاهناىتش وردعلاق لاق (حاةفوكلا لهادنعو هلوق) لماعربغ
 خفدناهورهاقلادبعهركذاكرثك | بصنلا نكلو نيهجولا نهد>او لكز اوج ىف اوفا 1 ةغللا لأ
 ناددازعن وك. نا الا ةفوكلا ل هأ بهذم ضفخلاو ةرمصنل ا لهأ به ذم بصننلا نا نم طوسدملا قام
 نوكيهنانمهريغو حراشلا مالك هاضتتق امل اهب نا قد ومن ازاول ا ىل_صأ ىنال ة محجر الا ىف الخلا
 نع ىوماديسلاهلقنامىناثلا لوقلاو نياوق د اوهروابصنءاوسىأراعكالاو فذحلا عمافلاح
 تأن هنالالفاهعفرو انو ءاملا نكساذاامأ ارو رهن ماكتاذاالا اع نوكمآل هنا نمىدنجرلا
 روك دملاو (انيع نوكمهلللاقولو هلوق) هي ريهظلا نعاضب رجلا ىف هلدمو ىو اهنارعانالو مسقلا فرح
 نع ىوج ىبتناهنم يخت ارمأ هيلع مسملا ناك اذا ,سقلا ىف لمعتسن اما ماللا ناوعنلا بتكحو
 بقعت اذاورجناعام هوما متادربالففاحناوا مسقلا ىنععنمعلا ىأ (هترافكو هلوق) ىدنجرملا

 ةفاضانماذهو سقلاوافلحاةرافك باوصلا ناءنيعلاةرافك ىأ لاق تح ىنرعلا نيهاسش عشنا
 فرصز وال نم لكشف داك لا فرصماهفرصمو ره: لاو هاا نأ سك تدسلاذا هطرشملائذلا
 ةئدصلا اذكو لغسناوهداولالوالع ناو همبالا طعن الف هملاد .راذكلا فردز وحال هءلاةاك زلا

 |ههو هماواهانأ ىطعأولكز والري فاه الو مو هريغل ةمأ هو هنأر مال هنسع :رافك ىطعأولو ةروذنملا

 نود:رافكلا ىفزئاح هناق ىذلا ىلا عفدلا ةيلكلا ىلعدرب و لاق نانا نعريز وح الربغلل ناكولمي
 نعرعلاف (ةقت) رده ءاهعفدزاوج مدعنم ىناثلا لوق ىلع ىوتفلا نكل ىتن اةاكرلا
 لخادنالن جلا ةرافكف تلق ملا ءاوس سلاجناو سلحماو نيجل ادعت ةرافكلادّد عدي رمتلاو ةصالخلا
 ناممالاترثك اذا لخادتلا عجرتةمالا فرعشو ة تملا نع لقن لب اتالخ هيف ىفاّمسهقلا كح نكلاييف
 ىنارصنوه ىدو موه لنضالا ىو لسقب ةرمعوا نك و لةءال هللا ةعاح ىفف لوالاىاسثلا»تينعل اتولو

 هدخاو فطاعالب و نانن<ن<رااوو هللاو نا اوقغتاو ممكالا قنج راو هتلاووأ هتلاو هللاراذكو نانبع
 ىدوم وه لاقولو:دحاون ءفاذك لعذ نا قارهنرهىدوج وهلاقول لالا نعرخلا ف ىذلاز رد

 توبث ىضتق رعب مالكرهاظنا 1 ملعاو ىهتن | نانيعاوهفادك لعف نا فارمدنوه اذكح لعفنا
 ا



 ١ ةاب (نيكحب ماله ىلع)

 رعبلا نعةيلال نمش ىلاعت هللا نيرو ه:رباعق قدصمف همالاكه 3< ام ىوز هئال هللاريغهم ىوثس ناالا مسقلا
 فوطعم(تافصلا|ذكوهلوق) انشانب اهمأض عب لوق انه ىل ((انمع نكي ل انمعهيدرب ل تاو دلوق)
 فصو لكناتاذلاو لعفلاتاغفصنمب قرغلاو انباعصا ضعب لوق نم سدلو|ةلطمنمعلا مددلوق ىلع
 عنملاو ةجرلاو ططدلاو بضغلاواضراك لعغلا تافص نموهفهدضن و هىىلاعت هتلافصو نازاح

 ىجلءزهبردقو هلالجو هثايربكو هللا ةزعكت اذلا تافص نموه هدضإ ال هيف دو: نازاحام لكو ءاطعالاو

 ءارب تا لاا ( رهنلاءاروام اش مرابتاوهو هلود )| تيس لعفلا تافصوت اذلا تاغصنيب قرفالب اهب ف احلا سانلا وون دوب اناس | فر ناك تامل ذك وق نم امين(. الوءون) دوب ارا ( الدان
 5 لال ا ةرامعلا نم لاخ عضومابب سدلواريخا هرثكاراه.صخاو قرمثلادالب هزنأ ةهجلاهذهو نوعجر نوه
 ١ © لعمل ودير تلاغو دنجو دنخو دقرع»و ىراذاس من دم نهوهاءملا ب ذعااهؤاموةيوهالا عض اوهو ىرقو ند منه
 .. تانلاجإ 3 نا ىنعممةيلكماعلاةلالدو ماع مسقلا فورح لق ناف (خماهفورسو هلوق) دنت اذ كو لاق بالا نعاني" سلا راف . نودعس فرط ىلع دا,دنح و مزراوحخدودح نم رمل اءازدامو تاطاب ,رلاو عما او ااه وءافصاهلهأ
 - لول 000 لطاب وهو الع فطعءامو ءابلا مسقلا فورحنم هنيعب فرح لك ناةرابعلادافذ درف لك هيلع مو ا
 ايي تانفير 3 نولمصدلملال اخر ىفاكعوملا لعن وكانو 2 لعنوك# رات ماعلا ىلع م4 تلق
 2تءاذمو | فاعيإو ا ن.هناقىناثلا فالذع ةباكلا ليمق نمل والان ا !ءاو ىو ىنانلان هفنصملا مالكو ةعظعلاةرضصلا
 هيو د لك بجولالاو مسقلا ىنعع نيجلل عججارريعذلا ناىملا ريسغتلا|اذهيراشا (مسقلاىأ هلوق) لكلا لببق

 تافصبإ لاى 7 طب رلا ىلعاقي اسس فطعلا لعج الع فطءءامو ىأ (ءابااهلوق) اعامسهشنؤمنيعلا نال ىوج ثدنأتلا
 تااند كميل(. 0 اهعملعفلار اهظازوحو هنو هللابوحت ( رعذملاو رهظملا لعل خديءابلاقهلوق) ىوجرا.الا ةدلجال
 ىقو اذوب و 0000 هلوق ) ىنُع هللا فلحأ لاقياك هللاو فاحأ لاقي الاهعم لع فلاراهظا الو هيو كيل اهتبام ل مهوالوهلو رع ا 0 0 0 داو هلا .فرغلا لاةءالروذملا ىلع ل دنالو نج رلاو هللاو هلوقك ( رهظملا ىلعالا ل دنال هلو ) ىننع للان تفلح لوقت

 َت :
 الوذاث وهو ةعكلاب .رب ءاحو محراانالو ن+ راتلانقءالف (ادحاو رهظم ىلعالا ل-دتالءاتلاو

 هينتلا فرحو مسقلا مال ىهو رخأفو رح هلو هتلات مق أ الو هللات فلحأ لاسةءال |هعملعفلاراهظازوك

 2 را 10 مودل موه و هللاو هللاهو هتشا وقتك ةموعغملاوةر ونكلا ميلاو لصولا فلا عطق وماهفتسالات زمهو

 لح بتر هلاودت رمح, . ذم | هاوق) ىلين ماللا نود بعتلاريغءانلاتءاج مرو بحجتلا ىعمامهاطنديو ءاتلا ىنهعماللاو يعدل
 لحلو ةهلئازو يي مار هلا مهف عملامعتسالا :كللعفلا فذح فا>اوأ مسقأ لصالاو فل“ !ًهلص ىهذا (لصأ ءاسلا نال
 ض الار. ف وهذا 7/هللاو || ىه (ةيونعم ةيسانملهي قدام هلوق) ره هي فولحماب مسقلا لعف قلت امال قاصلالا اهانعمو دوص ملا
 لضا او 1 هلوة) ره طقذ رهط ىلع تلخ دف ارنع تطحن ةمادبالو واولا ىنعمود ىذلاع جا نمقاصلالاىفام
 0 .لانالا يور داى الإ | رهظملا لعل خدت رف نيتج ردابتع تطخاف نارثك اينماريثكت لدي ةدامزلا فورس نم ىهذا (ةاولا قدم
 ّن 0 2 ردها اذامتاراصتخ امهتني فرامتع فرحا فذح نال (مقلا نوررم#:دقوءلوت) رب هللامسا ىلعالا

 منسم <-هلا فور. ب ىارلاو. | مدا الا ضقخارعإل صولا فلا قالو ماهتكلاةرسعالو هستنلاهدنج نتوس ا
 َن 54 هاو (معشندور هللا نع اهدو عقال( .ينف مزبل اهناد نعت قالارمسم اة ارتسنا لح ةريوأ لعفرامس ا بصتيلبهللا

 نوز 0 رو || نب قرفلاومركلامسال اوه فراعملا فرعأ نالرب او هرمذ لا نوكححي نا ىلوالاو ىليز ارمعلو
 معلا مم... |١ قنوكناى نيف فلا ف لاقةياردلا فا ذك ف ذحلا فالهرثأ د رامضالاناراسهذالاو فذحلا
 اذاو ف داق دصتفرك ذلامدعرا»ةالايدارانا رهاظلا لوق اوارعذمرملا فوانوذ#تصنل اةلاح

 عمافلاح وك هنال ققدتلا نع لزععرمامرك ذوا ينيب ق رفلل ف ذحت لمار سلا ىفامنارهظاذهق قت
 لوقاو رهن مزالربغ“اعقفال الطصالا كلذ مازتلاوذاش كل اذو لامع الا ىف ريثكلاوهلب اضرأ ف ذحلا
 ىضتقباضرأ فذ | عمافلاح نوكي هناي لءلعتلا نمرعبلا ىلعدرلا ف هركذاسخالو اما نيهجو نهرظت هيف

 راحلا فذ حنا نمىنغلان ءىومادسلا هلةنااثا.نااماو كلذكس لو هيلوقبالردعلاباصناأ]
 اك ١ حصخصسسلا حلب ١ صصتمما لام جت تصمت تفس مس



 (نبدملا د سىناثلازحلا) 1
 يمس سس يسبب بسسس سس سس ا يس سس سس سمسم سمس سس سس اس سس

 ا فلحول هناىدنعو ىننعلالاقةئالثلا ةءالا لوةوهاك انع نوكح فى رام هي فلحلا نا غفلا نع

 نم ءىربانأ لاقولاذكو (منا* ىراانأ ل اقولوهلوق) نيءوهفاذه ق>ولاقو هيلعودي عضوو أ فدتعملاب

 نوكمام لك ةصالخلا ف نكل ىتلا نعر جن ناضمر موص نموأ موصلاوأ ةالصل اوأ نينمؤمملا نموأ هلدقلا
 ا واو ىدن>ربلا نعىوج اننعنوكيهناراتحنافهذمهىرانأ ل اقاذات ةالصلاو نارقلاكارفك هنمةءاربلا | نإ“ .

 رااح اواو انمع نوكننال أ نع دارأ ناو اذنك ناك هديرغ هج ررلادارأ نا اسر رش نسلق - فى /
 ناك*ىرب ظفار كولو هوسرو هنا نموأ ةعبرالا بتكسلا نم لاقول 'ذكوهدحاو نمعف ضدتملا ىف ديآل كم 0 00-6 0

 : ناقرفلا نم ىريلاقولاذه ىلعو تارافك عد رأ هيلع ناكهنم ناي رب هلو برو هتناودازواو ناترافكه لع ولا 3 2 لايؤلو

 ا اذكت اعف نالاقولو تارافك ع درأ هم ناكر ونزلانم *ىرب و لحن الا نم *ىربوةاروتلا نم* ىريو
 هدعب ريثو اهدودحو هتعاطو هنفا نيدو ل اقول ةيناخما فوةدحاو ةرافكه ماع ناكة رم فاأ هللا نم ىرااناف
 رفكت جاو هزمريلا نادقتعان ان اطلسلا سارة امحوا كنا. فاحلا فلا ىفلاف(عرف) انيع نووكمأل

 هزولوش ةماعلا ن االول ورفكر نأ كرامحو ىامصلوة.نم ىلع فاخأ ىزارلا ىلع لاةىواتدلا هت ىفو
 اقداص هقاريخي فلح انا نم ىلا ب> أ ىذاكمّتنانفلح ا ن الدو« سم نبا نعور م ةلرشش هنا تال هنواعنالو

 | اعهنعءانغتسالال هبل اةجاحالو مالسالا ن م* ىربانأ لاقولاذكو هلوقةدابز .مضعن مالكف عقو هنا ملعاو
 | نوكرالل ىدصملا ن مع ىريانأ لاقولو هلوق) رفاكو هفاذك لعف ناو فنصملا لوق بقع حراشلاهركذ
 | نمهرفلحاامأو نيعفمصملا نمأر يتلا نا ةيناخملاو ىلا نعرهتلا اس لصاحو روخلا فا !فلاخم(انبع

 ًأوبأ لاقوةاكراودالصلاوقدا.علا ىلع ىتلا ىوةحلا لكي هنال (هللاق-و هلوق) نإ سداف ئرتتربغ
 راسخالاق راّتخاو ردلا و ىندع ىدنعراة ل اوهو هنالثلاتلاقهرو هتقيقحهتناقح ناله فسو
 فرعا قمت اناب نضرتاواعاج نع فرعملانأل ف اضملاب د قرح اهات نيمفءاءلانولو فرعلل نعل
 فالعخ الب انيع نوكي ف يكف اندنع نم قحلا مهءاحانف لالضلا الا قمنا دعب اذاخ هنمو هريغ ىلع قلطب
 | هتناععا هوك تدئاذاراتخلا ىلع هنايريست تنأوال_فالاوانيع نوكمهتلا .ساننمعلا ىف نادناب تعأو
 | دعولا قيقحتميدا رب هنمركلملانالانسع نوك.الاقح لاقولور هن هريغ ىلع قلطأ ناوةمنلاىلا هنادشال
 ذةنيحو ىلاعت هللا مساهيدرب ل هنادمغب ليلعتلا نمدرك ذامن ا ىتذمالو ىليزةلادمالاذكل عفا لاق هناكسف
 نانم ل بةامن ا لصاح اوانيع نول هللا مساهيدارأ ن اهنا ميدجلا نا نمنا ضاق ءرك ذام ىفانيال-ف
 امال ناضيض اه ميمحت ىنانال لادعولا ىرقحت هيدارب هنا ن مءانمّدق اهلل عمانبع نوكمالاركتمركداذا قدا
 هلاالوا هللادهش هر ىلا ىواتفىفو هللا و + هلا مرحب ىتحلافوربنلامالكق ايس نمرهظر ال
 هقناريغ مسق ةق.ةملا ىفوهفهكاهتنا لحالام هللا ةمزحو مارت-الا ىنعع مسا ةمرهلاو رهن نيعب سدل هتلاالا

/ 
1 
|| 

 ا

 ظ فاضملاهجولان ال نمعوهف هللا هجوو لاقولو رجبلا ةرانع (امهدنع ههجوو هلوق) ىدت ربل نع ىوج ا و 1 ييلرر م
 هتلعف ناو هلوق) ف سون ىنالالوق ىنرعلا هلعج (انمعنوكي هناهنعو هلوق) تاذلاهرداريىلاعت هللا ىلا تيل ل

 (| مساةفصلادارملا (هتفصوأ هلوق)هدمعنالف ف وتسمهءلع مالكلا مّدقت (حلا هطاعمو هللا بضغ ىلعف ل
 3 0 م ّ 1 م7 نحرإ نسور
 | امهو هلوك) رمت مظعلاوذ فال اهو ذو ةوظءلاكو هوه اهماع له الواتاذ نءذش ال ىذلا ىنعملا : 40 هه هيو 9

 93 0 ا ُ م ا : 5 1 0 هللإ
 ىلاسامن هريع نود عورشم هللا ىلإ انانمحراشلامد قى ىاسسام اذه ّىانسال (ناعو سم لم كر

 | ةهاركلا نق عرص (ضعنلادنعدوركمىناثلا نكلو هلوق) ىنأ.ساكىذرمربةوهو نيقارعلا لوق ىلع 0 9
 نمهماعلاه.لءامدجوو هللارغ فل انعىبنلا نمدروام ةهاركلا هجوو ىوج هدعورشملايفانتال و

 ١ وادعو ىعالهلاعت هتلاري خب احلا ىلع لو ىببهنلا نهدرو امو ةقيثولا هب ل صح هنا ةهاركلا مدع
 | لاقو هلوق) اكرتشموأ اصاخناكءاوسو (مانيعلادارأ ءاوساقلطم هلوق) .ةلرملو كيسان موكا

 | اذكج هيلابالا | ههدحا دارا نيعتيالد ريغلو هللالعتسم ناك ناهنارموضعبهحر (حلاانب اهعأ ضءنأ

 | ةلالدب دارم قلاخما نيدن نكل قاخما ىلع قلطت تناكناو ءاعمالاو ذه نال بهذملا فالخوهو ألا ىف
 و يبببيب-5([27أ,ور_:_ج_ر_ز71جر1ا 0 0 ل ل ل ا ا ا م م ا

 مل



 مو 8010 تيس سص حب ع

 أ رفكلاكن وكيلا الف ليدنتلا ل < هنالرخلابرهشوانزلا فالضمانتنام ىلع ليديشلا لة <الذا مسالا كده
 دنءو ةقرسلاامأو رهاظفرلاامأ اءوقسلا لمتتامتموسناابف مسنلا لاسقح اينممو ىلءزةمرح اف :

 وهل لام حرف ءاذه ىلعو برحتارادقفارلامأو نزلا لع فسأل, ارلاتهرك أاذااذكورا نات ال

 مْساة مرح فال ىتحما ىناكم تمرح طقست امي هقاع هنالاذك ل عف نار يزخ اورخما لتس وأ مما لكأب
 رثأال هلمتحتالوأ عافترالا لمحت ةمرحما توك نالرافن هنفو فلا ىف لاق طوس لأ خءالاهتاف ىلاعت هللا
 انيع ناك فلحلا فروعتول هنام-همالكر هاظوالالاو نعوهف حاملا برت ىلا عبج رب ناك نا هناقهل

 بجو ام قاعب نانيعلا ىنعم ن اىلاق ث دحام نوكمال هي فلا فروعتول هنادمغ: ججغلا فامرهاسظو
 ريصا ؛ هيلع فوامحلا لعف ىأ لعفلادوحودرعت سدلو ل» ةلادتعمدو-و موز[ سدس لعفلا ن :عهعانتما

 وهفاذك ل عفن اهلوق فالخدوجولاىف لحن در فا أتم لعفبالا كل ذك ن وكل هنالاقراس- وأ اسناز
 از يفاذك تلك تك اك(سوفلاو 4فهلوق) رغرخ ل ع ىلع فةونرمغ نهر ةك, هبال هنافرفاك

 ءفالخ لعب وهوا ذك لع ف هنأ لع هللا هلوو ف فادخاو (حارفكمالف هلوق (١ رهخلعت نال

 اذكرفكلا نوذبذكلا< وربدصو 9 هال ف سوت ىلأ ن نع ةياو روهو رفكيال لبقو رفكب هنا ىلع موتماعو

 هللا دوعش ى* ملا فو فما ةناها الديك معو رتل هنال كلذالث قى وسماع ىطوولانكحور م ىو ىلا ف

 قى ءلاذلز دك تل ف ناهرع_ذلا قود 5 ا لزيت 3ك راقت ل هللار هعمل لق

 قالصف ذكور فاكأل عدت ماه ركتم نال يعي سدل ةعافشلا نمع ءىراانات قورفكالوايع وك ءاوسلا
 لاق.ناقبرددأو ءاهيدارأن االةيرقلا هيدارأ ن انيعف دورمال ىوصفامأو رفاكلا اذهل ىئامصر

 هلئمو ىافذتسالامزاتسبال فما ىلع مدقلا عضونادمغب ملا فصلا «ى طوول اذكو هلوقن م ق.سام

 هذدعف» 'هاحن اكن اوهلوق) ى من االف ان او افك سم فج | ىلع لجرلا عضوي ر فكي ىلا تب هأب امشالاى

 الهاح ناك ن ار ذكسحو لاق ث .>رردلا نام لدن واولا باوصلاو وايد دنعوأ ممنلا ضعت قعق عقو (
 ىو :ارفكل ا يقردتفو ةكم هياهددعو للعغلا كلذ ىلع مد .أاذاهنالل غتسملا وىضاملاق رقك هنادقتعا

 نب سل هناانياحصأ نعى وا اي نر هنال ( لقتسملاو ىضاملا ف رفك هلوذ)
 هناي ةءاقلا ةفصا ادارأول يد مولعملا هيدا ربهنال (هلمنالهلوق) ىجابرز ضئارقلا هند ارأ 0
 ةيوقعلاامهيدارب طخملاو بضغلا اوابم فاحلا فراعت مدعن (تجرو هطنهمو هبضغو هلوذ) انيك ناك

 ىقوا بع نو كمأل هنا هتنع 00 رو هناونو هللا باذعو لاقولالق مث نمو ةنح اوهواه د رلانداربو

 اهنا توك اموةداعل امدعلا نبع نوكيأل النك نفك أهتلاوأ هللان دهس ”وأ هلا الا هلاال لاقول مادملا

 نوكمالا ذك نلعفال هللا ةفص» ل اقول ة.ماخماىفو ةفصلا ىفالا لمتستال ىلا هيافص نمهنال نم هنوربجو
 ىو اع مضوءاسخملاو نيسلا فد طمس او رن هريغ ىف ن وكام هنا نص ننال ة يع
 هتبدعو هاضرو «:ءيشمو هتداراو هتوقاذكو رود ةملاوني لامانع نوك«هللاةر دقو ل اةولو ىلحت نبا نع

 ىددناا انيع نوكمال ىف ال هقلالا هلا !لاقرل والف الاوةردقلا ةيدارأ ناهشاناطلس اك وول
 | هلوق نمرععلاقامنأ قنةمنلا مدع ىلء لو انمع وكمال هلداالا هلال ل اقول هنا نهرهثلا نعقمس افرح

 هيلاو هرفاحلافزاعتي هنا ههجووانرع نوكأل هنا نم مرهخلا نع قدسال فااخم هنالر طن هفءاضرو

 رادملافلاءاضرو هلعو هجرك افرعاهي فلصال ةفصنالو هلوق نمر ردلا ىنام هقفاونو نءوهلوقب راشأ
 اذهو هلوق دعب لماعتلا نم حراش لا رك ةامريش» كلذ ىلاو انيعن اك هيفلحلا فروعتول ٍة- فرعلا ىلع

 هوا لع ع حلات ل !|تافصو تاذلا تافصنس قرف ١ نه نكو.ءفار ءلاورك ذامئأ

 ىنهرك ذام ةقفاوم ىضتق امحراشلا مالك ىف سدل هنارهظانه نمو فرعلا ىل_ع ةينم ناسعالات الأ
 نءعىو#ادءسلا لقناذفو فرا اعتءريغهنال .(نآرق او هلوق) هتفااع و رهاظهب مالك لب رجلا

 |رغلفنكل تنامب دو هللارغغ هيما ا وهو ذك اعفامنآر ,ةلاو لاقول هنا ىدنجربلا



 (نمدحلا تف نم ىفاثلاءزحما) 1

 اينثاف لعلاو رع فال طخملا ىف واول ةجودقملا ىدلي الز كلف اها ع لوقت فوم مسقلاف مو
 ىئش وءاقيلانهل كرارقايهانعف تاءفام هللا كر عمل وقاماو فلا ىف لاقرع نسب و ذب ةةرفتلل تقح

 نعهللانااعاسو ةيزازبلا ف و ىستن |هداقتع او هرارةاوه, تالاذخلا ل عقب فاحهنالاثيعدةءاءالنا

 اف-فنت نونلاو هزمداتفدذ (نعع عجوهوهلوق) رو رهن ىلاعت هلا ةردق هيدارأ نا مدالا ىف
 ةموهتماهدحو مملااوقءاعرو هللامأ اوناقفاضرأءايلا اوفذح اعرو اهرسكو ةز محلا خف هللا مأ ليقف
 نم هيفام خالو ىدعه-وأ ةعست ع  افربملا ثيل هللا نماول انا عرو هللا ماولاةذهرو_-كجبمو
 هراشا نوكح لو اونانءأفقلا لادنا باوضلاو هلة ام ىلع عدر فلا قب رطن حلا لوقف لاق ثي> ةاقانملا

 تاصواستاو مطقلاب نا ةزمهو لاق ثدح رعملاىفام ليل دب عطقل اوأ لصولل هزمهناىف فال املا

 ةزمكه.قطنلا نعل تماتجا لصوةزمه .اهناهيويدسم هذمو لامتسالا ةرثك-ا انة لصولاف
 امهحتدو نونلاو مبملامضب هللا نم للامتب و رحل ىف للاقو ىحمتن لئاوالا هنكحا_ لاءاعسالا نما

 ىلع قس ىت>- فن نازوحال ماو لصوالد :رمحلاو اعجود_ه تس! نوب درمدملالاقو حاامه رو ىلعو 31 1 هيا

 | لصصولا ف ت>رطو اهتز مه تففخاملا الاقو نييفوكم | لوق ناد كح ناو باح زئاراتعن او نيفرح || كامو: م9 هاي "يو
 ةءاسأ اد :رامالاراةملخ ناكن ا هللا حأو ثي دحلا ؤوىلز زلعفا ىلع أ, الدرفملاو محلاعتساةرثك ل نمير . 44 و 9
 نكيملاذامضتامناو مسقل'واول ممارس كح ثردحلا ف ودو هتراماىف سانلا ضعب نءاطنيحديز نبأ[ يروي فان ولا

 نيعل ان متقةشاةلك هبودسدنعو رهنلاةرابع ( ملا ةرصملا لله ًادنعو هلوق) رم معلا فرح هلوأ ىف

 نعلا نم ذودخأم هلبا مانا ىدنجرملا نع ىوملا للقنو ىبرتنا قطنلل ةزمااس+ تيل |لوالاةنك اس

 فذ. اًنالاقي نا نيمفو لا فرط نمهباوجو مهدنع عطقةزمهاجن ال ( ل هولادن- هيزمه تطقسالا

 واو ةطساوب جناب (هللادهعوهلوذ) انش كلذأ ل صولا ىف نونلات ةدحاك اف ف لصولا ىف هره-ه

 0< ةينالاو مّدقْتام ىلع هفطعلامهاذ>|ناواونتملا ةرامعىفن وكب نا ىجش اذه ىلعف ليق اذكمسقلا

 دفا تلا نال يل هللادهعريدقتلا نوكي نا ىلع عقر رككو عشلا 4 1 0

 ٠١ هاغمىمزلا ىعس اذهو ةمزإ افلح |ادكححو ىدنج ريلا نع ىوج هلءفد الو ئشلا كلذ لعشب ةنأوو: تاك 5

 ريغدصةاذاالاهيلا نافرصنيف مهلا ىنءهف قا ثملاودهعلا لامعتساةملغل و:نملاذااملعشف هقلطاو ا 0
 1 - 0 2 0 0 3 ىد

 نعاس وموأرذنلا بجوم ىلع اه انعم نافده ءىنءاذكو نيءوأ (ردب ىلعو هلوق) رع نيديف نمعلا 1و

 مهفرال ثءص فا ا ىف افرع لمعتست ظافلالا هذ هنالىلا.: هشاىلا فضل ناودهعلام-وموا

 أاماو رحلاىفاملهنمديال (متا اذكت لعف نالاقاذاىت-هلوق) ىوج ةفاضالا ىلا ة احالف هريغاهنم
 | لوقي ناو دقعتم انعام وكمل هيلع فول ارك ذر ناط .رتشت هللار ذو رذت ىل-_عهلوقن اقلاح هنوك

 اعيش مسرملاذاامأو يعل اةرافك همز هيلع فلحا«ف:ملاذا تح اذكلعفأ الوأ اذكَن لعفال هلارذن ىلع
 نوكس :راغكلااهمزات نكلو هءاع فول هك قة اما نيعلا نالانمع نوكمال هناف هللا رذن ىل-ءلاقنان
 نماثيش قاطملارذالارو:.ملاذا اذهروغلا فو فلا ىفاذأ ةرامعلاهذ هبءادتبا ةرافكالامازتلا اذه
 ىلع هلل لاق نايرذنلا غص رك ذ ناو ىزنام همزل هان نافهوضو حلاك اهم رذنل | عصن ىتلاةدوصةملابرقلا
 أ هنن لم مر وذنملا هعم ىعدمرذنلا ظفل ٍ و هباةلعموأ طرمشلارعاقلطممون مودوأ العم نيدو روزا

 اذكردنلا فلو رذنلا ةغ.ص نب قرفااروظف :رافكحلا ىف ىفأ.سف ازمه هوأ نا ءمنممون مو صرذن ىلع
 لزاكع نوككتالفرذتلا ةغ.سامأو ةيرقدن ىوناذا اردو ائدع نوكبرذنلا طفل ادنرب جفلاف
 لاقاذاهلوقا تاوخ اهئاز عمةءاطرشلا ل هذه( لا ىون ناقهلوق) ىدتفأح وةمالعلاهرقأو رنا
 ىنيع مسالا كتم ةمركر فكنا ةمرس نال ( رفاكو هاذك لعفناوهلوق) ىوجءافلاباممرقكلذلو

 ناز وهفاذك لعف نال اقولئراصف ام هرشلاب ةمصعملا قلعت هنال (انمعن وكمال فاشل ادن-وهلوق)
 ةمرك تمرح نالو نيعوهف دولاب فاد نم لاق ءْانعىو راماناو دوو رج نزا نول

 0 تسع يس ل يوي

 ةفانساب



 هع ( نكح مالم ىلع)

 ْ مكمل (هللانمعااو هلوق) فصلا مالكو أحراشلامالك ثني ةقاعتمءاملا دك مالا
 وج نر ءاغ او د اه ىفف الد ىلعوهوركم مازتلاب قلعت ايو مسقلاب ةفافلا غلا

 أاذكو ىراصنلا فاك هللا م-اواذكو واهذذحو ااهصنوأ افاق عقرب نأكر ولام رعف هللا. نمعلاو هلوق ىف قاطإو
 | ران اواوفلتخا لعفاال هن هلا الاانا ء ىو ب نكاردردب) فه حرودهشدنع لامس
 أ هتلاو لاقوأ اذك ناعفتل هتدارت "ال لاق لجر ىحلاولولاركذو عج رغلا فلتخاد قف ىسرتنا انبع نوكمال
 منت الانام :لكدو كم فاس ا نم لكدارأ نا نرخ“ الا لاقو ذك نلعفتل
 : فالحمسالاْئدتنملا دار أ ناو نلعفال هتلاو عن لاق هناكريص ف لاؤس !|ىفاموداعا نوذش تاوجلاو تاو

 || ئدتمملاو فلا ا بيجلاةفلحما بيجلاداراو فالحتسالا ىدتملادارأ ناو نيمالف دعولا بحمل اداراو
 |١ هناو هلو ىف ايا ل و وني ناو هلام ىونامبتمالاك نالال
 ىلع فةوّبال هناهقالطادافأ (مان < لاو هلوق) ىبتن ائدتملاوهفلاكا

 ااود لد ؛ قرعلا ىلعالو ة ىلا

 0-3 || هردارأ نااذ كح لعفاال نمحرلاو ل اقول هنا نة .جاولرلا فام عف دنا هيو ريت او هوالوأ هوفراعت نع

 هللا 9 || لعمل مندي عجو فرص ,رحانيع نوك هللا هيدارأ ناو نارقلاو لاق هناكريد, هنالانيعنوكءآلةروسلا
 نير حمو 7 0 ١١ ىلاعت لاقىلاعت هللاءامسأ نم ( ديلا هلوق م .-رلاكص مال م ا نمبو نجر اكص خخ نم» قرفال هنا

 ل تير لو 2 || قتشن ىتلارداصملا اسريداراو ت افصل, فال نايس م هلالجو هلوق) ر رد قحاوه هتلا نانكلذ
 نإ اعلإرإ 0 تاو || ةمظعلاوه لالجلاو هقالطا عراشلا نم عم مل ناو اعرم ىلاعت هللا ىلع قلاط: نا نكعءام ها اهتم

 مي هانق رن اق | رظن هريغملارظنيو هنا ذىلاةفاضال اربح هريغ ىرب هنوك ىه*ايريكلاو هلوهوالا فرمثال هنوكل بقو
 5 هل -_ال تو | تلح اف عتق حا افلالا هذه الرب مزدااذكو (م فاوهلوث) ىدذحرملا ن نءىوج هد.عىلاكلاملا

 ا لمقو لاحت ا هذ هرداتملان الة دال طافلال اهذهىف 4 صال ىليق ىبليزةقيق- لاعلل خيصلاهذهو افرع

 3 |أطءاملاكواوهضو ءاسفاوةزمهلا تغب (دبم“ ذاو هلوق) ىوج لاقت -الاىاةدعلالا_ةحالامديال
 يب

 4 كاز هللا تء.اومدو اتعق اوأ تفلحو أ ىضاملااما ينال يوان فال لعمل :راضلابدنق
 هجر.

 0 | مع او نمع هتئايدهمأ را ىلع قافتالا كح عملا حرش ىفهناالا ملا ف ىئاذك ف الالب نمعف ناعف ال
 | ركدريغنمت ”رافكللا بع ذ كا اوامق قأ لئاقلالوقدّردعنا ةياردلا ىفهعبتو ةياسهنلا ف عقو هنا
 : اذهوهبقدلم مقاو ةرادكل رع كاوا ةهريخدلاىفاع كب ترحل هءلع ولحم

 | رهن لصالا أك ثنحو هيلع مسقملارك ددحو اذا انعم ةريخذلا ىف امو هم اسما هو

 ْ هلوقل(هللا لقا ناو هلوق) 0 دافاذك لعفا الا كدهش أىن امهلللاقولو
 3 اود ا ىرخالا هنأ الاىثو مهنعاوضرتل ماديا علاج هلوقو ناكدحم اهتمسدملاوعفازا ىلاعت

 || نعدر م اومسقا هلوقذا طخ ىعاأملا ىلع نمملؤالا نمت: الايلالدتسالانا جفلا ىف ىمداو ةنج مهناما
 | ابن مرصنل هللاو اولاقول مناف امم را طوق ناكم ىقلا كلذنا مرام تس همح) ١ الوهو مسونم مقدوحو

 نول مول .الاب عايل نوه اد و را .لاوجستا موس اسخألا لابن ا محا نيم

 لاق أ نكعورملا ؤلاق ىحمت :اةلا هعارك ذ الب فاما اظذل نءالضفالصا فلحلا ظفان ,مهفلح

 ىع م أورد 2و ىعأللا ىلءهن الد سالا ق فاك رد: | اًدهو ىعّدم لاب قدصت ن نكسلرك ذام مزاب ال نا نلبس

 | نو .الربغب هد دص عمىعا اا ادا - ناك اذا هنافريدت نءالردصامالاك ه اند>وق هانربدتدق لوقأ

 ١ نح ف « الاب عقلا بحادل ال : نأ ىا هب هر للالدتسالا ىف ةياقك ىافكلذكَن اك اذاوانرعتم عاملا

 | ىازمعل مب '(هللار ماوهلوق) ىوجحا هت هزاغاالو هم اعلام الابل "دتسالا ةصىضتق نيلؤالا

 | لمس ل هناالا اض أ ءاقمأا نع ناك ناو مد 2 او هللاع اةيولاق هو تان |تانك نموهو هو اقب

 اا عار الا ىلع حوذرع ماللا عم 3 انأر هأإ اذو هلاعتساةرثكلا فيعتقلا عطومم بةلا نال ىضرلا لاق مسقلا ىف

 |رداصملا ب هتبوعت هاهفدل عمو و د تم مدع لانا او-دسل فدحو ىب م5 ىأ ابوجو فوذردخ او

 ف 7



 نةرعرفكم هنا لملدياندع هنوك ىانيالا.سان هيلع فولحم ا لعفذارظت همفو ها انسان ناكمغلح ناال هيلع[

 (نيدلا تف نموا زجلا) 5
 دصقلادا ارملاو واق تدسكا اع و ذحاؤب نكلو كناعأ ىنوغلابهشلا ع ذخاو اللاعت هلوقل (ىفاثلا
 ' نكحاو لجوز هلوقب ىرخأ هاى اما هرسفىلاعت هنال ةرافكلا ةذحخاؤملايدارملاو لقلا لعف هنال
 ىدب ز نيتي ” الانمد قمؤوت هيفواضد أد صقل ادع ل ايدارملاو دم ألا هتزافكف ناعالا جدقعاع مكذخاؤد
 ىلعهريفدي زولك أل هتلاوك ل رتلاوأ | ديز نيطءال هتلاووحض لعفلا ف ناكه اوس .(تآلعهفلحو هلوق)
 لعفلان ا ملعاو ىنيعةرافكلا همزاتف ثنحد قف رم لعذ ىتذ اديأ هكر رتب نارنلا ف ودرم لعفب نا لعغلا

 هناالارو كما روهمثملاو نيماكتملا ططصمالو ءانلا ططصموهامالءاغل | حوتتفمئكرتال لباسقلا
 ىنعع لمس مسالاناالاىرد_ملا ىنعملا ىلع بترئاارثالل اعساةغل ناك ن او هناف حوفملا ىنءع
 ةعبرشلاردص لاق فوذحم فوصوم غصت آن اىلارمأ ةظفل مث ث مح حراشلاراشاو ىناّتسوقردصملا
 نيعلانالعاو ها ريدقت ىلا جاتحم :ريغو ضاف ىلع افوطعم نوكمل ىلع ةلك كرنن تاو لاقي نا نسحالا
 هنمو ض'ارغلا لعفكحربلا هيف بهنام هنهو ملا نارك ه يف ثنحلا بحمام هذه عاونأ ىلع ةدقعنملا
 ثنحلا نم ىلوأ اهسفريلاىأ ىلوأ نيعلا طفح نكلو ىدنجر يت احا. ملارثاسكٌت :ىاو رمل همف ىوتس ام
 فلاحا لعف لعفلايدارب نأ بو هلعفنالوأ هلعفب رمأ ىلعىأ (دقعنم هلوق) ىوج ىتتبملا فاك
 راشأ (وغللاو سومتلا الهلوق) رهن سوغنيذه ىناهئاف سعشلا عاطن الو تومأ ال هللاوو كج رخل
 هدنعةرافكلا ب وجو نم ىفاشلا مامالا بهذم نءزارتحالل طقفي فنصملادمسقت ناىملا ههحراشلا
 ىمثالا نعزارتحالل هيد سقتلان ا نم لب زلا همهفام كحاالا ما ةدقعنملا فنا فالف سومغلا ىف

 هنعئذب ةرافكلا ظغل اواض أامثا ةدةعنملانيعلا ىف نال قف ةلوقل ىنعمال هنأن ضرتعااذهلفةدقعملا

 قيفاشلادنءوهلوق) ربونتسش ناومئالاعفرتةرافكلا (ة#ت) ها مثالا مفرلالابحتال هو
 هشأف اءذاك دامشتسالاب ىقحتدقو ىلاعت هللا مسا ةمرح كده بنذ عفر تعرش اهمال (اذرأةرافكس وملا
 دوعسم نبا للاقو ةرحافلانيجل اارتمدعو نوفر افك الرئاكسلا نم سن مالسلا هملعهلوق انلو دو ةعملا
 مهءاجال ةياكحو ةيامصلا ىلا :راشاوهوارمفةرافك ال ىتلارثاكلا نم سوغل نمل دعن اكس امعنماو
 نأدارأذاكعِطخْماهيدارأ (ايسانوأ هلوق) ىوج فلل ا نم موهفملاىأ (فلاحما ناكولوهلوق) ىليز
 ىط زرودتال نيعلاف نا.سنلا ةقمق- ناكلذىلا فم او ءاملاب رش أ ال هللاو لاقفءاملا ىنقسا لوم

 فواح ا لعف هنايرعبلاىقهدرو فلق ىباسلا فلحلا ىبسن مفلح ال نافاح نأ, روصتت لب ىندعلا لاقو

 انه ىسانلاريسفت ىلع مزاب هنا لعاو ره نيعأ ىف هثنحرا تعانى :رخأو هملع فواحمالعف هنارا تعامد 1
 لعفت ال ن افلح للحر (عرف) ةيلالمت رشوزاحمو هت ىح ىطفالا لاتسإ همة ثنحل ا ىفو ْئطخملاب

 وهثنحلاو ةبناخلا نع رح رك تب ناالا هملعثالاولاقموصلابو ا قالطلا.ف لفك هنا ىف اذك
 هنال مث انيعلا ف فلخملا هنم عقو اذا هنال ةمصعملاىأ ثذحلا مالا غلب للامتي مثالا هلصاو نيملا قفلخملا
 مدعنيالةقيقح لعفلا نال (كلذك ثنحوأ هلوق) ىدنجربلا نع ىوج ىلاعت هللا س اةمرح كده
 هيلع قواحا لعق نارك هنا هيلع ءارك.الا نعم نادنفب اذهواولاقاذكطرشلاوهو نا.سنلاوهارك الاد
 اهركم بصق هلو ىضتقمو رون هملع ثحالف اهركم هقاح ىنءاملا بصف برعشب ال فاح ولك هلعفب لولو
 ناكولو اةلطم ثنحيالالو م يرخاف رخال فلحولو ىنأس ا لكشف ثنحاركالا نودي ناكولةن |
 هنأوهو قرفلارهلظ ثءاضريولواضب | بصلادانه ثنحلا مدع هسامقف هرعاد نكمل ثيح جبار الارا.مضار
 نوكح راش ا هيصدعتءاملا عالتباب هنالانهام فالخالصأ هملع فولحم ادجوبل بارخالا هلم سم ىف
 هناتاهركم هلود ةلصءاملا نوكت نارثاحال ( هيلع فولح ا لعفب هلوق) برمثلاوهو هيلع فولح اان
 ةفودحم اهركم هلوق هلصو ةدئاز لب هسفنب ىذه هنال امسان هلوق دا ص نوكت نأرئاحالو للعب ىدحت
 فاكتلا نم همقام قالو ىوج هبلع فولحلااسانوأ هملع قولحنا لع ذ لع اه ركم تنحولوريدقتلاو |

 ىلوالاو



 5 (نيكح التم ىلعإل

 ةدقعنهوو غلو سومتتل اهريغبال هللا, معلا يسقت ىلع مالكا ىف عورمش (حلا .ضام ىلع هفلغ هاو )
 نوكتنااماواذمال لّوالاووعل ىنالاالوأ :ذح ام ارسف نوكم نااماولختالا.ناىهلد لا ىفاكرمصحلا جو
 زارتحالل هللااهتوكنءءلاهدسقتو ها سوما ىناثلاو :دقعنملالوالافةنوقعوأ ةيويندةناؤملا
 رذنلاو قاتعلاو قالطلا قءاعث نالهزيخي نمل قروصت.الوعللاو سومتلا نماللكّن ال هريغب تناكولابم
 تقوناكءاوشو رذنلاو قاتغلا|ذكو هر عقب قالطلا نال سومغلاووخاملا هدف قةحتدال ىضاسملا ىف نئاكرمأب

 هلعفدق ثا اذك ل عفنا ىارصنوأ ىدوه- وهلاقولاع ضوةنماذه تاق ناف نك لوأ املاطنيعلا
 ةياكللا هجو لقعب ل ناو ىلاعث هتئاءنيعل | نع در انكحو ه تلق ىلاعت هيب انا بع سدل هنا عم سوم ةناق
 نيعاسناف ههامش لاح ىفن الا مئاقل ىلا هتباو لاقولامةئالثلا قرمص ل ىلهدرب تلق ناف عئاذبلا اك
 عرشلااسهرنتا ىلا نيهلااسببدارملا نأب باحأ هنا ةعب: رشلا ردص نعربنلا ىف ىقث تاقاهنم تسلاهتا
 تارت دارملاور ردلاىف لاق ها نان هيفو محا مف مئالا مدعن اب رخلاقءدرو ماكحالا|بملع بنو و

 تبأر مث ها ةدقعتملا ىلعةرافكل اووغلل | ىلعاهمدعو سوهغلا ىلع د و رخال :ذيع اومملا بترت ماكحالا|
 هدّقت» ادقفرفكلا ىلع ادع طمرعشلا لءجامل هنال لاق ثدح ةياكلاهجو ركذ ىدنفأ حونةشاحف
 ردصمالعافن ملاح .(انذكهلوق) ها !:بعدانلمفهريغلهيوجوب لوقلا نكمأ دقو عانتمإلا بجاو
 ردصملا لعافنمالاحانوكينأز و<وادتعابذ؟ ص دشلا فاريدقتلاو فو ذحيرد صم ةفصادع هلوقو

 ىأ فوذحردصهىتفمانوك,نأز وو لاق ىوج ةفدارتملاوأ ةلادتملا] والا نمامهف هءلعواضرأ
 لعروضةمالارد_صملا عوقو نا نمىو<ددسلا رك ذامل نسحأ اذهو تلق ادمعابذك افلح هفلح
 نيعلاو ةضحمةريبك اهمال ةةيقح نيب تسل سومتلان تاق ناف (حلا هرحاص سمن هال هلوق) عاملا
 نيعلاةروصب ةريبكلاهذه تاكترانالاز اتاني تيهستلق عورشملادضةريبكلاو عو رثثمدقم
 1 !ئثتاننا ىلعهفلح ن آل هلوق) طوشملا عر هيف عببلاةروض دوجولاعس ردا عمم عب ص
 ىلانيمعلا سقت نا مدقت ( وغلانظو هلوق ) رهن هفالخ !سوهو ند ل عاذ هلام هتااوك (حلا اهذكل احنا ف
 رابتخالا ىنال هللارنغب فاح | ىفوغلال ةكالينرمثلا ىو هتلابنمعلا صوص#ر طلاب ةئالثلا ماسالا هذه
 كيذكسدلو للا قاكه نلعب رمأ ىلع هلل ادلب نم نال هللا معلا ىنالاوغللا نوكم الد م نعّمسر نءااور

 هلوق قو هلع وله اغلي ىلاعت هللارتغب نمعلا قو ْئد همزان الف هللاو هلوق قسو هءاع فولت اغل
 وأ قافتاوغالا بناحىف ىضاملا حراشلاد سقت ناملعاو ها: همزامف ج هءلعوأ رحددنعوأ قلاط هنأ ر ما
 هناي ايذاكمفلح ىهو هلوقب افرع ثحرردل اف هيديسقتا كرتاذو سومغلا بن احق ةرك ذكى رثكأ
 عمربونتلا ف هلث ولا هفرعد لو قيرأ عك ذكء اردنا لعهانبءامز وكس اذه ىف نا فاح اذا .اقداسص
 مدع ىلع قغتموغللان ا عدالاو(حلاوغللا نم ذاسلاذ:ءو هلوق) لاحو أ ض امى ردلا هلَوقَةَذان

 ات

 اهيفاشلامامالا هيلا بهذىذلاريسغتلابوأ انتغأ هنلا بهذ ىذلاريسغتلاب هانرسفءاوس هرةدجت اوما
 دقوءاحرلا,ةفحخ اوما مدع قلعت ىنهمام لق نافهلوق نماه-خ اا مبلل اذن ود ال ن وجرت لاهتف ءاحزلاب | هقلع ث ح نحمل نيدهماعبتهوفع ىجربو اننتعأ هنلا تهذاسعارسغموذللا بناح ذل وة دعب رراللا
 نصألا ىف روك دملاوغللا ىف .ةذح اوملا فن ىفكشال منانلق ىناسعأ فوغالاب هللا نائب الىلاعت هللا
 مادضقالب هنا سل ىلع ىر< نا ىهفاشلا دنعوغللانافاوغلاه انركذ ىلا ةروصلا نو كت ق كلا اسماو
 مالسلا ءدلع هلو ةكوتوف بدأتلاو ىلاسعت هللا مسان كرمتلا لم قرلعتل اهم درب ملام ن ا ىل قام هجوالاف نال
 هلوقل (حلا فلا مئاو هلوق) رايتخالاو مفلا نع ةيلالبن نمش نؤقحال م هللاأث ناانآو رباقملال هال

 ناو لاقارعس ناك ناو لجر لاقف ةنحلا هيلع مرسورانلا هل هللا تجوأ دقف هنيعب ملص ئرعا قد عطتقأ نم ماسلا هيلع لاقو سومتلانيعلاو سفنلا لتقو ندلاولا قودتعو هللاب كارشالارئاكللا مالسل اهنلع

 نودهلوق) ىببزةيلاخ ىأ عقالبرابدلاعدتةرجاسفلانيهلا مالسلا هدلع لاقو كارأ نمامضق ناكأ
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 (نيعملا مف نمىناثلاعز رنا : 3

 | (ةنمهسنتبش امو هكلمولوهلوق ) ىلب زدالمةنالا ةمعل ىالا كلم ىلااهل قت ىلا انيتحاف دالمتسالا
 أرد عناملاوهو بتناك انس لاو بواد ارارالانالوكل انا أهمأريصتو

 امهتمدحاو لكى  عضسون أ 20 نك امويلع هسن ناكيرمشلا يع دااذادلولار طذ ةةرص (ةسماغ)

 رءاقافتاابتقدص امرئمدحاو ىلع بألف مالااماو ةدحاو ةقدص ا مسرملع دع دن ءو ةماتةةدص

 ظ دو هدول لعاعرطتةةدصوبدو رعمال اب هكلتالو توملا دعي اهالوم بسغتال داولا م | (عورف)
 امك ماو أ ربضتالودعمإ ءطودار أولو ناضضاقن عءييىوح عانةريغب ىلصت ومرثرغلار هلا

0 0 
| 

 كدا قولا ق7 1 00 لانا اكن 0 00
 سماق ىفقالطلا هكر شل مدع قاتعلا ركذ مث ذ ُْمهَقَعَح دءد هعفرهرال قالطلاءالوأو:داعلا نمهد رقل

 اهدعة لج اهيدك 2 نيءزحا ةحرص ةيئامنال |وأةلج ةغلنيعلا موهفمنا معاو طاقسالاوه ىذلا
 ق- لا ادرس ءاشنابتسلىل والا ناف قاعلاو قالطل اود قلعت ةبثاشت انهي رتو ةيريخ

 |كرتثمطفل ةغلنمعلاو رهتلاةرامع (ةوفلاهذلا !قودو هلوذ) ردعلا نهى سام هيل ءركعي و ةغلاناعا

 ىوعت فلاحا نالاتنع علا ىعدوريغو برغم اق اك موق ناالا ممقلاوةوقلاو ةحراصملا ند

 .[|هنفو ها لوقنمنمعلاظفلنا جتفلا فاك د. ديف, منقلادنعمئاعأب نوكسامتءاوناك مهناوأ مسقلا

 ىوغللا نيعلا موهغمن ولاق ىوج كلذكح سلاذهو ىلصالا ىنعملا همر وقتما نار 5
 مظعن امم وريغد فاد ىف ىوخللادارغن او هللا نيعلا ىفامهقداضتاهجو نم صوصخو موعىعرشلاو

 راه يشلافيقلا طقتلملاةرام ع (ما عرشل اقوهلوق ( ها تاقملعتل ا ىففل انف ىعرشلادارغناو

 لزب هجو ىلع طرمشلابءا ازا ىلا 0 ىلع ا ىلاعت هتيارك ذيريخا هيوقت نع

 فنصملاوءاهقفلا تاهطصعىناثلا عونلاو مسقلا ساب صتخلوالاحونلاو طرشلادوحو دنع ءازجلا
 قالظااامأو هدف نوكيا تاوغللا نيءاضر أو ف نوكجت امغاةرافكلا ن الك ذلا. لالا عونلا صخ

 . || ىوج هريثكت نم ىل وأ هلءلقت نكل هركمال هتافصو ىلاعت هلاءنيعلاو ها اوغل نوكءالفرذنلاو قاتعلاو
 ا ملا و ةيرمكاطاردلا ف داز (سمافلكم فلاحا نوك اهطرشواهف لممسملا طفالاابتكرو

 ىرخأوةراتعماسلا سفن قهقدص عاسقيا اغلا مدسو موصلابر ةكيثنحاذادرعلا نا مفوقاوزسودو
 ةمصعمكرتوأ ةعاط ىلع فلحازااعفربلا وجو اهمكحوولرتلاو ألعفتا ىلع هريغوأ هسفن لج

 ريلا ناكمارك ذيل ره ارئاحهملع ولحم مدع ناك اذا اف هيدنوامهدّض ىلع فاح اذااهف ث ثنحماو

 ةيحلاولولا نءرحبلا ف (عرف) اهكح نمابناعمةرافكلاالوف وب ىنالافالعت افداقعنا طرمش هنا عم
 (ربخلا فرطداهلوق) هنا | ىلع ىثذت هللا, ف لحما دير أ ال همه لات ىلاعت هّيبان ف لح نأ د ارأ نم

 قدصلاوه اد->اوافرط هل نا نيققحملال و وأاذهو تاس الاو قئلاوأ 11
 نش نم نايالاعم ىنيعلاكم هريغور ملا ىف هءاعرصتق ا اذهو رو مشا اوه لوالاو ىلقغلاه>ابذكل و

 الاد نسوأ ىلاعت هئاعسأ نمامساناكءاوس (هيمسقملاهلوق) تذكلاو قدصالهلاحاربخلا
 هروكج ذم س + ىنالااعرش نبع قيلعتلاّنالصاح اوربت قيلاعتلا تاحتدف كلملاو نو أرقك مدرك

 عئادملا ن نءريأ ايو قدعيتدلعتو قالط قملجتي يأرذ نو قالطب ٌتذح فادعال فلح وافواش الا

 رهظنت فال: دئاف نارك دو دال اقدعهلوفو انيعميلع قاطأ اد نال اض أ ةغللا قنمع قب ءنلا

 ها ثاالرهاوطظلا باعهحاد: :عو تح مهاجلا هي اجل كا فاعالولا من ا

. 1 : 



 (نكع سالم لع)

 عجرب ىفاشا|لاقو هلوق) لب اةملوق هنارهاطااناهرقأو ربنلاةرامع لن ىوجادسلااض.أو رهتلا ىف
 رسدقو رذ هّم نيءام نم قاذالدلولا ن اا نبع عمنئصخمت نم بسنل |تامثا نال ( ةفاقلا لوق ىلاهمف
 حاكنلاك ةكرشلا هفروصتتالفأزحدالامم سسنلا نالو ديز نةماساىف فئاقلالوقب مالسلا هيلع

 امبنم قاتللوهو هنائرب وام رئامهتباوهامل نلانب ووامسياع سيقام كرش اح حا
 ىنلارو مسو تبان نبدي زو ساسبء ناو ىلء بهذ موهو ريكن ريغ نم ةياستلا نمرضعت كلذ ناكو
 ام منول فالتحخال ديز نب ةماسا بسن ىف نونعطب اوناكمهناف نيكرششملا نعط عطل ناك سو هملع هلل | ىلص

 هب قلعتي نك أرجفيال ناكن او بسنلاو ةح ف”اقلالوق نال ال كلذل مالسل ا هملعرسف مهجز ىلع ةحلا
 ةيالوو بسنلاكهثز حته ريغ ماكحأو لاملا فق فرصتلاو ةناضحلاو ةقفنلاو ثارهملاك ةيزحتم ماكحأ
 هن اكل كلا ىلعا .بنم لكى ح ىف تش اهلمقيالامو هنزحتلا ىلعامهندب تدش ةئزعتلا لدقباخ حاكنالا

1149 
 ل حا

 1 هعتشتف همحاص ىلع ةحارهسصن ىفامهنم لك وعد نال (امهدلو مأ ىهو هلوق) ىلي زوريغهعم سدل

 دنعابملعةياعسالو تملا ةكرت ىف ىعلل ناعمالو تقتعامهدحأ تاماذاوامونام,نمالك مدختو مالا
 ةياعسألو تكاسلل هلع ناسعضالو تةّتءام-هدحأ اهقتعأولو ارتعق فصن ىفام-هدنعىئستو مامالا
 نال ( رقعلا صن هلوق) متفلا نع :رهئارسعم ناكن ا سنو ارمءوم ناكن | نعن امهدئعو ه دنءابملع

 اصاقتوهلوق) رم ىنادلانيعتف ةبمشال ل رالارذعت دقو رقعوأر قع نعولخال م تما لما قءامولا
 بدصن موةوأ هنا ءدئاوق نمو (ةدئاف هفانلق هلوق) اهرقعفصواهغصن ه9 نم رخ الا ىلعهلامع

 امهدحأ بصن ناكو لو بهذلا + خأر و مهاردلا عقدي نال ناكبهذلايرخ“الاو مهاردل ان امهدحأ
 بكلاوةلغلا نيب قرف نمرأ لو عئادملا نع رة مدخلاو بسكلاو ةلغلااذكوهدايزلاذخأ هل ناكرتكأ ||

 هلوق) ةعارزوأ ةراست نملصاح ا هنافيسكل !فالخي ةبانملا شراو رقعلاك هلغلا نارهاظلاو

 تملا ةثرول هفصنو قادلل هغصن نوك: الو ا ريملاعسج قابلا ثرباهه دحأ تامناف (ماهنماثروو
 قخالاكامهدحأ توع امم قتعالف قادلل دلو مأ همأ نوكت نا تش اذه ىلع هنا همفواولاقاذك
 مدعناوهوربدتلا. اه لوقنلل فلاخلاثحبلا اذهب اوجو بوةعب نءىوج هن رمصتلادجأ لو

 قتعلا سما عنامالوالكهلاجتوسشل قاملا وأب نيد وسخ مه وكل عناسلادوجول تامنمةئر وثدروت

 ةءباعسلا وجو ىف فالخاامتاو هس اصو مامالا قافتاب هبوع ق دعت اهنا لصا او قرفلارهظف هتوع
 امهدحأ ناكناو (نيفصن هناههتقمُ هلوق) قدس كمدنءالامهدنءابتهت فصن ىندل ىستف قابلا اهملع
 (بسنلاهمزاهلوق ) هحرمشورب ونت ءالولاو ثرالا هعبتب و بسذلائزحت مدعلوت ال !نماس هرثك أ

 هنال همتاكعد دق هسس تنئ ىلوملاهقٌد صف ىذحأ ةب زاحدلو ىعداولو ىنجالاكن وكم ناءرحأ ةداغنال
 اهسفنزحمت نانعب واهرةعذخأو |متباَك ىلعءا ةملانعب تريخو اهقي دصت طرتش ملهتنتاكمدلو ىعّداول
 ٌدحا هنعطق_هدقو نيعثالهالو حاكنريغبءطو هنال (رقعلاوهلوق) ةباردلان ءرهندلو مأريصتو
 ضرب لذ همسك ب سكه ناوهوالملددقع اثءحرو رغملادلو ىتعمىقهنال (داولا عفو هلوق) در دهبمشلل

 رتتعن الهنا فسوبىأن ءو هلو) رهن ةموصخلا موبر و رغملادلووةدالولا مون ريتعت انه ةمقلاناالا هقرب
 جاتحااذاهنب الامثل: ناب الل نا قرغأ ا هجو نب الا هدب راكراصف هيسكس سك ةيراحا نال (هقيدصت

 دقعلاب هنال .تاكم لام كلنا ىلولل سداو هل دلو مأ ريصتو دلولا هع الواهرقع هم ءبحالاذ فو هملا ||

 ٌئطواذاام فالي هقيدصت طرت تاق هلدلو م أريصت الودلول'ةعقواهرقعهملع بح اذفو هسفن ىلعرج

 (هدلو مأ ةمالارصتملو هلود) ررداهق. دصت طرتش الو همسن تدي ثدح هاعدافدلو تءاف ةيتاكملا

 فال كاملا مد_ةنو ىلقنا |ىلا ةجاحالةدالمتسالا ةدعل فاك ىلا نمهلامو ةقيقح ارم هل كمال هنال

 ةمصأ ناكحرمغ كلذر كلا ق-هلامتاو هقحالو كلا ة-ةيقحا,مفبالل سدل هنالزمالاةب راح

 ف 0



 (نيدملا ف نأ ىا:لائزجتا) 00

 ماري هتالانزلانمتدلو نأ د عباهكلماذاهنانمإءام هباوحرلعلاهجو و ىنوتنا اهكساعواهعب هيلع
 ناكاذاامهمالك مع(امونيب ةكحرتث م هلوق )هك الو اهعيب هلع عنتعالاذه لءفرفزلافالخمدلو

 ملا_:هءاسولا نا قرغلاو بيالة صاخن الل تناكولو رقعلاا:ه بذا ب تلا نموهو انا كيرمثلا
 ىنجالا ىفاكرقعلا فصن ىف لكلا ىف كلملا تامثاىل |اتسالف هتومشو كلملا نعال اخالعم فداصن

 ارفاكوأ ناك السم( ىعدملا نم هبسنتنئ هلوق) ءامضلا نب نعىوج ةصاخنالل تناك اذاام فالذي

 الماحةمأاب رشا ن او | ايفو دب ريس تقلا لاك سب 1 ناك رع نانا تاكموأ اسءاض رموأ انهت
 فض تمد تالا ةوعدلانالةدارتلابى دع الو دلولاةسمق فصن ه.اعف اههدحأ ءاعداقدلون تءاف
 فلاخمالو تقول كلذ نمت دلولا ةيمومأ نال قولعلا مود (اهتعةفصن همزإو هلوق) رهمابعلا كسلا
 درت اكو ىلب ز هعضرمىف فرعام ىلع قتعلا ناعض الخ كنا هنالارسسعموأ ارسسو نوك. نا نم»

 ةبراحىطو هنال (اه رقع فصن همزو هلوق) منغلا نءةيلالمنرمثرقعلا اذكف قولعلا موبةعقلاريتعت ال 4 0

 هنوك ند وابف هلكلمالواب الادالمت_سانمد ق رقلاو علب ز رقعلا هلع بحال ثءح هئباذي راح 0-5 4 !ٍ 0 دلوتسااذابالا ف الخ هيحاص بدصن فكلما هيقعترفدالمتسالا كح طولادعب تنثدكامذاةكرتشم || كيذا "ليو ادع
 نع هلايفنءطولا ىلع اقب اسمو ثالملا تاس .ثاىلا ةجاحلا تم ءاهسق هل نك اذاهناامف هنبالاكي رش || هير مهو ا و
 ||| ىلع دلولا ث دع# قول,ءلا تقوىلا ادن سه تدشش بسذل اذا لصالار قاع هنال (هتمقال هلوق)“ ءامضلا 0 2 0 42 نبا نع قي-سام مضعبهب و ةيلالينمثرقعلا غصن هلعف كلذل نك كلمارمف هلناكاذاو رقعالفانزلا 1 0 00 16 7

 :|| قنارهاظاا (رحأ: توي لل ارهم نعةرابعهلوق) ىبلدنر هكم يشكل لع ةيمدنم قاعي لف هكلم كرر 3000 :كيلر
 لءحانزلا ىلع هن ماتت ىذلا ردقلاةهلو5 كلذ ىلعل ديامك حلا 3 رطب ل_قو لدالاواطةسةرانعلا

 ارك تاكنا|,مهفرسثعوهفءامالا ىنركذاذ او لكل ارهم هيدا اريرئارحلا فرك ذا ذارقعلاو جبارسسلا ا 0 ندير اي
 ب راسحلا كل: لل.ةمىلارطتب رئار#لا ف ل.قو لك ركل ضعغلا قوارتعق ركع ىصتفادت تناكناو | اح ا هي /

 عزانتول ةباغلا قو ةسج ىلعرفزو دال“ ىلع دتدرصقوىفاثلل افالحنرثك" أنمتش مامالادنعناكت او أ كير 6 2 ب امرنف فالتخالامدعلنينئالا قامضرف (خلاءامعدا ناوهلوق) ىوجراتخناودوكلذب ريتعمفج هزت | <44. رز 5
 اضأو :ةعاممدب هن ىذق لج رو ةأرماولو اهفاقالخ مامال ادنع لكلا نمد هد ىضقرتكا اى نانأرماهنف 23 ل 1/1 0 00

 همر هوعدالب ناثدلو بسن تدثرال ث(امهتمهبسن تنثهلوق) ردقباسلا لهوأ (اعمهلوق )رهن طقف < دعنا نبأجرلا نيد هب ىضقةأرملاءذه نم هنبا هنا ىسدي لكنيتأرماو نيج نيب ةعزانملا تناكولو لجرللالاقو 0

 هذهنالاهدلو امهئاعدابامغدإو مأ لمح ةارتئملاربصتالف ([وكسامىق قولعلا ناك اذاهلوق) ردءطولا
 نوك اهطرت نافدالمتسالاة وعد فالك ةوعدلات قو ىنءارمصةقمدلولا قاع دالمتسا ةوعدال ىنةعةوعد

 كل« ىفنقولعلا ناكولو هاعد اذا هرتم لكل تدي ه.فءالولا اا مفو مهفلا نع ملال نمش كلملا ف قولعلا

 ءاعدابو ردلا قو حاتفنملا اكد كلم ىف قولعلا لصح نا دلو افدايعدا مناف ةكرن رن الراص مئامهدحأ
 ىدلو مأ كا دحالاق(عرف) ىهيتارقعلا الدلو ه5 فصن نم ىلبح هارت مدعي ىنعي امهدحأ
 بأنك رشلا دحأ ناك اذاالاهلوق) نا اق نعىوج ةثرولل ناسلا ناك نامملا لمق تامو

 بالاةوعدذ اف هلوق) ةبريهظلانعرهنذجلامدقدحلاو بالاو نبالاداعداولهنافرعهدو (رخ الا

 ناكول ىتحهحاكن مّدقَت نمو ىسوح ا ىلع ىلاكلاو دنرملا ىلع ىمذلاو دبعلا ىلعرحلا مّدقبو (ىلوأ لملاو

 ىهفهايعدافءارمثلا تقو نمرهمشأ هس نم لقال ت دلوف اعماسهاب رتث افاحاك: امه دحأ كلم ىلع للا

 هلوقورجتىاثلا مدق تنزل اخ االاو ىدعلا امهدحأ ىعداول هنال سنل ا امهئاعد اه .ةالوأ مك آنال دلومأ

 هصئامس هك نيهاش مشل تبأ رمى ذلا نمىلوأ دترملاو هصن و ىلن لا قطا لا دج ا لع فنار

 | مالسالا ىلا برقأ هنال ديرللدلولاةدترمو ىىذنمب ةوعدلا تناكحولو مهغلا ىفلاقدترملا ىلع ىنذلاو هلوق

اومردلاو رعلافامنالراطت لق قيس هنوك ىف لوقأو ىلا مف قيسانهاه ىجاي زلاق هلثمو
 ال قف

 رولا ك



 لد (نيكسمالنملع)
 دم ممم سل 2 م ممم ملام م ل مس يس سس سمس ل ل يس سس هدمسسسسسسسساب م

 | ثيحهبحراشلا حي رصنل داولا ماك مسا اذاريدملاو هلو نم مهضعد هدازامىلا ةجاحالو ره هزم
 | كلملاةمادتسا نال( لاح ىف قتعترفزل اقو هلوق) قيساك هيريدموأ قارصتلاد لو ما تاساولو لاق ||

 | هناانلو ىناثلا نيعتف لوالارذعت دقو قةعلاوأ عسبلاكل ذو ةبجاو لا نعرفاكسلا لذةلازاوالذ اهلع
 أ هررحلا ىلا يردتف مرتع هكلمنال اناممذلا كلمةلازا رذعتوهديو ىلوملا كام ىف اهواقبارذ سعت
 || فالذي اهدوصقملوصخ تاستك الا قىفا تلاحاى هكلمللاو زءانلقولف نيدئاعللار طن ةياعسلاب

 | اهالوم تامناوهلوق) ىليز ةيرحلا فرعشلانتل باستك الا ىلع دوتيتو طشنت ا هنال قدعتلاذ لاه
 تدلوناوهلوة) طبخما نعرمن العاق ىساهتءاعس داو دلو اهعمو ىهتنامولو (ةياعسالب تقتع
 || مدعهقالطارهاظو رهن ةييشب ةطو وأ ما ىهاذاف لصالة حا نوكه مفاطو رشموأ ادسا ول و (حاككن

 وا هيلا اذا اذهولاق ثيح فلا نع ةسلالمنرشلا فام فال_وهوادسات ناكو ل لو>دلاطارتشا

 نمابسذلا تدث دلو تءاحو جو ْلااهب لسخدو ادافاحاك_: تكن اذادلولا ما(حرف) ىسمتنالوخدلا

 .01 مهلوت) ةيريهظلان ع ىوج تسنلا قاملتس | نم ىوق اد سافلا حاكتلان ال لوملاهاعدا ناو جوزلا

 ناك بس ىأب هاوق نم مهضعن مالك ىندي زامور غاهضعب وأاهلك اهكتلمءاوسو (هريغوأ ءارش اهكلم
 : || نمالاهكلم تقونم (هدلو ما ىهف هلوق ) هريغوأ رمش حراشلا لوقب هنعىغتسمهنال هدلا ةجاحال

 نال قهريغ نماملادلو كامولا عفرهظ فال. لارثاو هنم بسنلا توست تو نهرفز د نعو قولعلا تقو
 اهنمددالوأ نا مولعمو هما مكى هناف ريغ نم كلم ىفثداحلا الذ هل انالحت اندنعهعبب زوعتاهكلع
 | رح ىهف اهدسسنمتدلو ةمااعا مالسلاهيلعهلوقل (ىفاشللافالع هلوق) رهتمه دكلعرارحا
 ااهدنس نمالاهك وز مت دلو «ةفواهدس نمةداللا نوكتت اا ىتعلا توات
 كل: مالاءزهنالاردلولا قولع :رانتعايد/ولاةمموما تودث نال هلدأو مأ نوكتالف قيقرب تقلعاهالو

 دحاو لكىلادلولا ةنسطنامهتدد. تدشن ةيئزحلاو د .ثزماوه بدلا ناانلو لكسلافلاخعالءزحلاو ةلاكلا
 نينجا ةيثزح نمرك ذا عريتعمالو امهملاداولا باستتاب هشرحلا تتنثق بسذلا تدب دقو الك امهنم
 امن هإهحالو تثلاببلاصتالا لحال ناكولو هتققحال او قتعلا قحامل تدشن ملاهنطد نام قةعاواهنال

 ناهقتعل طرتش ال هناف بررقلا كلم ريظنوهو هكلمىف دو قولعلا ناىلع هيف صنالهنالىور
 أ ابنف هواندن ءهلدلو مأ تراصاهكلم مم تقفقسا منيع كلع اهداوتساولو هكلمف اثداح نوك
 ًارفزانالخ هلدلو مأ نوكح:الىفاززا اهكتلممئانزلاب تدلوول اع حاكنلاب زرتسحاو از نالوق |
 | نمدانأ ىرقشا نع ربطت انزلادلولا مأ تناك ف ةطساو رمغب ةقيقح ٌوْز هنارامتعاب هلع قدعت انعاوأ

 || ىاوج ب رضع اذه نم ىوهنادسسلا لاق رابنلا اكدما نمءاخأ نوكحي ناالا هلع ىتعب ال ثحانزلا|
 1 عنتمف هلدلو مأ ريصت اهتعذ نماذا لههنمت.دلوو اهثطوو لجر دنع تبره ةيراح ىو ىونفل اةثداحأ
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 (نمعملاهتف نم يناثلا ءزحا) 25

 5 الىأردلا ىاكالصأ تن ال اهدلو بن نالةحو كج ذملا شارف نم ىوقأ ةنارك ذو
 ب ردضال يحر نع هدنعلان الرهان وهوانضصش نئابنءةذتعملاةَدعمايدارملاو ناعللا مدعل ناعللابالو

 قوما لاكشتسال دمالفات امال ءأ ش از فال له ةمالا نا ف فدلذلا ناك اذان ة نوكيا نو كوع
 ْ ةمالاع طو ناقرغلاو (لالا دلل فالط ءاوقر ةمب رشلاردص ا فلاخم هنأت ىلا 0

 | هلوق) قساكاشار ةتراصفق اهنهادوضةمداولا قب لوالا فرتءا اذافدلولا نودةوومثلاءأسضق هن هيدصقب

 | نال ةضصح اهتطو دع اهأر شسا هنا عدم ناال اين ل زعناو ءاطولا»فرتعا اذا(تش فاش لا لاقو
 | ءاضفارثك" أ هنوك عم ماطر رك الفءطولا ةطساوب دلولا أ طفلان قع اتش ةحوكن ا
 لاوزببح ولءولا.امارف تراصولا السل ش ارقالدناانلو دجأو كلامنا هيو لوأ | بساللاه ثم
 : الءلهف ارتعا ىلع ىنعي دهمش ناىئبشإ وقع هقارتعابالات شال كاذك ناك ن5 نوح امانار 8

 0 ىو اد.سلاورقأو م :ةلاىلاازععىدةحربلان  قيلعان ىالتف لوقا رد هتومدعت هذإو قرتسا

 ندخل نم طرتشت اغا ةوعدل ا فه .ةثوغ توكللا ىكي لب ةوعدلا ىدعةمالادلو بسن تود ف قوت مدع

 ا ىنحربغ ضاقهيىذق اذاالاناعل ىعفةونريغ ن م(هيفدي قتلا دهلوق) رعالا سفن ىئال طةؤءاضقلا

 || ىنه.فثي تشب الفاضرلا ليلذ هنالناحالا :ماكتك اسوهو نام لواطتواءاضقلاب ةفراف كلة قرب

 مون نم ةئس جلا هدلو بسن تدثر هنافاهةتعأ و لامة لالي نرعشلاىدازهسحرشو ربوذتن ةروصلا نيتاش |
 ةراعوهوريدشتلاب(اهنصخو هلوق) ى ناةيرحاردك اناا 5 نال همن ن نككالو تاماذا قات ءالا

 4 :ظ ىلع تاغ : نو ناقلا هيلغ لعلايدار 11ناآر هااغلا اف

 ا 3 را هايم وهلوق) مامالا هانا كمن < عريف لزع لا مدع عمنيصصتلامالا هنمدلولا نو

 نالوا تاومأ قب أناسا هيعمل ةروتقتو هون ىوجاهقتعي ىدووأ اهريدي

 1 ل- هدلو مأ ربو تاملدر نعم وأ لك ل .(ةه) ةبانعلا نعرهت الا نم ناعحالو ندى نءسال

 نع ىوجاسةقفت الفانلو با كلا ,1 ناو هقفنلا اهلفدلو 00 اةةلامقةفتلا اهاص
 ١ ناي ضرملاوأ حلا قداولاءهرارقا ناك اذااذه (هلاملكنمهإوة) ناخيضاقلاب زغفى الانا

 ارو: ةيداصو وهوى تغلابرق ادهاشلا مدع دنع هنال ثلثلا نمتقتعكل3 نمو نكلا "مناف ىبحتناكوا
 دمحم نعوةينانما فاك أف ىدوأ اذالاىوللاهد. قاف تةتعاذاو لاقمدقتدقو هريغو طبل نع

 ١١ ناف قرفالو ىتحملا فاذكح نامشلا نعد ئ الفري دملااماةعنقمواصمقو ةفلما4ةلرتانا نسكسا

 ١ نعمل اي زعم ةمنادهولا رش نعىوج قتدعلازع ميش وأ هتوع تقع نوك-: ن أند كوللد اولا مأدب فام

 : ناك اذا هنرغتس دحاو نونالا كلذ نم هل قل راو نا هلعو لام ديعلادي ىف ناكولو لاقت ملا

 أ ىبتتاهسقت ب عتتاميدح ىلسععيل اهعفدي |ونمايون هلر اعف ىلوملا ىلا ىأ راق دوج ًاوهامسابثلاف

 : ثردحلا روان ةياغجلا اهنع تفتنااغاو ىوهْئ ثق لاش نار هاظلا م دش هع < رغلعسن لوهلود) ٍ

 اا وافرهت ةثروللاج اع ةباعسالا ذكو نيد فن عببال ناو مالسلا هملع هلوق ل هدالوالات اههأ فقس ىذلا|

 | ةءاعسلاا تع تفتنا اذا هنالىلوالا: موهفمكلذن ال اق. ناالا ىلوأ ناكل ةياعسلا ىنت فنسصملا قلطأ
 دنع نوكيا ام اهنالىلوالاق« رطلابةثرولل ةياعسلا اع قتلت نالف نيدىلوملا الع ناك اذاعة مى رغا

 ىجسأ : ارسعمةروهر ؟ادلودسا ادا. نهارلا ن اءاضلإ يال عمم حرش فام فن صملا ىلعدرم و نيدلا مدع

 اهمزاتهذهو هيومدعب ةهناعسلا اهتع قنفنصملان الدور ولا مدعب لأب دقو ىرتن اهملععحرتالو هنيدي

 1 نوترملا قال هيتنهترا ىذا هنيدى ةباعسلاهتمزاغناو هيلع عجرت الو هلود ل در هن امح قهن اعسلا

 | ةمالاءطو نهار الرو هناىضتقي عملا رشم الكرهاظ لاق نا قب ىوجدالتسالا !لسقا مي قلعت

 ْ ءطوهلزوحالن هاراناامهمالك قان سول اريش ١ام ىل_عددار ىزعو رردا اوف كلذكس داو هنوهرملا

 ١١ نان سمترملاو نهارا نملك زوكف: سيفارمتواربتما قم ااالاناب ناك ناو موق ب .دلالو ةمالا
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 ممم ( نكح تمالنم لع)

 كامو كل ذكودلو مأدوعت اهئاف ىلوملا هارتش اتدمس مث ب رحئار ادبتقممو تدتراوهدلو مأ قتعأاذا

 / 1 لانو. :ا'هملد تقتعاهارغشاو تددس مث ب رحارادب تقحنو تديرا مث هيلع تقتعو هنم مرحمم>رتاذ

 هارت اف ىسف برحلارادب قو دترا ذا هناريدملا فال رينلا ىف هلوق ىضتقمو ناذضاق نع ىوج ساس ل ا

 مش ىعدربلا دعس أ نع كح (خارهاوظلا باهسأوءادلعلا ض»لاقو هلوق) اريدمدو باليل و ا

 موفور الاوسل+اموق ةعجلا الصدع ىأ ارذدادغب ةعجلا موو لصوف ة- عءدرب نماجاحجرخهلا حلا

 نع ةعاجالاب قولعلا ل بكتاب ناك اهعبنالاهعيبزو<لاةفدأولام أ عسب نع ىفنح هلأ سفدواد

 لبق الهر او ىف اريقف هل 'منيقبالا لو زيالنيقبلاىتد امنالرخآ عاج قبيح عاجالا اذه ىلع

 نال قولعلادعب ا وءمسبزاوج مدع ىلعاسن جاد. .هسوأ للا ةف نءةملا بحوب الد حاولا ريو سابعلا

 نهوو هنهر ىَأرامف عطق: اودوادريع ذر ؟عاجادقعتس ىتح عاجالا اذه ىل_ءنخذارحادلو اهنط

 اهملع ةراكسلا تعقو جلا مدخلا: دمتةوألاسملان هةمدخت الد اقامت ادا ىت» قةءنو زاح اياد

 لقال دلو تءاحن اف بدن لد ىلوملا ىلع بحال هنا ىلع ةل الد تام ادعت لقبملو (جوزرتو 1

 دعب ىأهلوق) ري هيلع قتعب هناالاىلوملاهاعدا ناو رثكالالدسو حاكنلا تقو نهرهشأ ةّمسنم
 (ةوعدالب هم.سن تن ” هلوق) ىوج هر فارتعالا عمداولا دعب ىأ لاقي : نارهاظأا (دلولاب هنم فارتعا

 تراصو شارغالدلولا مالسلا هءاعلاةو شارف ترادفابنمادو هقمدأولا نيسعت لوالادلولا عّداال هنال

 اذاامأ هياعمرحتملاذا اذه ضرح الث. هدعلا اهماع بحت ابتعتاموأ ىلوم اا عة اراده كوك كلل
 هئامون هءاع تمرحولا سدو: دارأو أب .ز شارفلا عاطةنالت وعدلابالا تشل هوو اهمأ طوب هيلع تمرح
 اهعاضرا تبدد م هرحلا تناكوأ رهنلا فاك هاو عاضريهملد تءرحوأ هوأوأ هنبااهئطووأ اهتنمل

 كم نمل ةاله.قأثنا نيب لصفي نا بحي هنا ىنضالو لالا ذاك ام ورنو دارج ماهو

 قولعلا لا نأبن نقلل ةوعدالب هسن تشر :ناسح لالا تاس ةعر 4 ضو رعني> و

 لّرالادلولا دام هنأب ةلئسملا جلد زلال 5 نفسا نا ىتب ملا نعرهت ةمرملا ضو رعلبق ناك
 | ىوج ةءعيرشلار دم ىنامهقلا و ةمالل شارفال هنا ىذت ةءاشارق تراصف انمار وجلال

 ةحوكج لما شارفوهو ىوق تاع |شارفلا نامىلا تهذنم منخل يف فاتنة لكلا لوقأو

 ء ة.اليئرمثلا فاك ناعللاب ةحوكتلادلوو ىننلا دّرعت اهدلو ىنتنافدلولا مأ شارفوهو فيعضو
 ملول اسك ةرالث شارفلا ل عج نم مهنمو ا ةمالانأ.تءادسملا ف حرصو مخغلا
 قد الو 0 تش ىتحةحوكمملا شارقوهو فود تامر لطف قيسام هقفاون و

 ىتحداولا مأ سارق طسولاو ةوعدلابالا بسلا هلم تل دال ىت> همالا شارفوهو فم عضو ناعللامالا

 تنل شار ةدازو ةعرأ شا رغلالعج نم مسنمو نا علربغ نم ىنتابوةوعدريغ ن مدسسنلا هنمتب

 َى 7

 لا مهم ىتح كلذ ىلع ناكودوأد بام هيلع عهتجاف س :ردقلل سلجو لا ىلا جو رخملا كر هقفلا فهءاععأ

 0 ال عرق نأ ةعاس ملا ضرالا ف ثكمف سانلا عفسامام أوءافج بهذ فدي رااماذ لوقبايدانمإ ل

 50 نم 1 تعدي ل(. فو ءارلا نوكسو ةدسحوملاءاس لا حقب :ىعدرملاو ليز كلذدعبمرمأر قتسافدواد توك؟هرمخخأو هناي ناسا

 نمير 6ر٠” ثاهم_ || همساؤلادلا معي موضع و ن احن رذا ىصقاىةدلب ةعدربملا ة سن ةلمهملانيعلادرن ؟ىقو ةلمهملا لادلا
 9 ا 0 اقراط نعانخيش ا دلا ىأ نبا باص ناوفص نب نسل 5 هعببتل :ةعملاذب ىذربلاو نيسحن نيدجا

 لول 0/0 0 تتش ناهلز -) ىثناءريغن هاهدلو ناكولو (اه- رو هريع ن نم تداواذا هلوق) ىثرقلارداقلا دمع

 3 .ك/ م, ل || ىهو ةيعءاجهذهواهمأ:طووهو عئاملا دس يتوسل ادا تالا مرة
 , 0 ل دلولام دلو ناكولف دلو ماعلا هنو هنأ دورا هجوو لائملا نءةيلال نرش قالطالا ىلعةدراو

 1 مامقل (مدخس وهلوق) كلذك سلو ثن أناكاذااهدلوب عام جسالا ل < هوحولا عسمج نم همأ 2

 20 ىلعابمتاكوأ اهنمارتمدحت عارولو هل هيان ا سراورقعلاو هيلا ا ةريدملاك هكلم

 - . كانيذي



 هس

 طرش
 سانقلاو ناس تاو هوان دنعهدلو مارت ملا هالوم هقدصوأنز نماهدلو ةسومايزقأ نم عالم هصنو

 ةغلقدصتداولا مأواقلطم ىأ (دلولا ل ط ةغللا قوه هلو ) ىد دصتلادجواذاام ىلع ىدنج رملا ام
 (ةمالا نمدلولا تال هلوق) فلا نع ةملالنرمث بسنلا تبان نكمل ناودلو اهل نمتاهريغو ةج ولا ىلع
 تدلوف هئباةيراح بالا ٌيطووأ انيك م حاكشب تداولا كال "ًاماسرمف كاملاهل تدنوأ ةكرتش مولو
 مدعلر ردلا فاك هسفنىلاةمالا ضي لاذ هافرماكبسنلا تدئيوهلدأو مأر يصتهناف بالا هاعداف
 ناو ساكنا ردال.تسالادعب ةكولملئرطنلابزاجناو ةقمقحلا نين عجلا نم هبلع مزار امو ةكرتشلل هلوعأ
 ءاعسالانمووفهلوق) حالصلا ىلعرسملااحنالحو بلاغعلاىلا ارظن هتمأيديقتلا نأ هنعببجا
 (لماك كلل اهلوق) ىوج لاعتسالا ىفهدارفا ضعب ىلع ماعلا ظفللارمصق نعةراعةملغلا (ةيلاغلا

 قلاب اذكوكلمايقلعتيدلولا مأوريدملا ف ةلجوربخ اهنا ىلع لماك عف رو نامساهنا ىلع كلاس صنب

 لماك صن باوصلا نان مىوجل ا د.سل اءرك ذا ملافالخخ صقان عفرو قرلابصنب صان ق راو هلوق
 زو و لبق كلذكس لو رخل ىهداولا ماو ربدملا ف ةلج نام هون انس رهاظورس هناف ل احا ىلع صقانو
 ناهيلعب رخاكل ماك قلعتمدلولا مأ فو نارعصت لماك كلملاو انو ذم ناشلا اريك نا مسا نوكمنا

 ءاضةقمورمام ىلع لاه سريبدتلا ناريغةريدمولو ( ةمأ تدأو هل اوق) نوروصملااءاذع سانلادشأ نم
 ]| نمةدالولا ن وكتب قرفال هنا غب هقالطاو هتعص طدحملافر وطسملاناالادالمةسال دعب هتدص مدع
 رادملانالاروصق ةرامعلا ف نال يقام طقسف هب فرغءانأب (دسسلا ن مهلوق) ره همنملاخدتساوأ عاج
 دّرحم ىلع لب ب سنلا تون ىلعر اذملانوك مسن الانا ىلع همزات_تال هنماهتدالوو هنم بسنلا توس' ىلع

 امئادسنناؤهدمعنماهح وز وتلاهتمأدلو بسن ىّداولهنانمهواقن املالو أ اهعم تنذلاتنث ةوعدلا
 نمأتسسمل او دئرملاو ىذلا مب م-هةالطاوهرارقال هلدلو مأ تراصود.سلانمال دسعل ام تشك

 ىلوأ ناكل تاج لاةولور علا ىف لاق دعب اهكلم مث ةبش:ةءوطوموأ هتجوزاسمنوك لاح هنم تدلو ولامو

 ىموهف دأو نمابناه امرأ ىنم ىلب> ىهلاقول اذكحو هلدأو مأ تر اص ىنماهلجىلاقول عادلا ىفام
 تقو نمرهشأ ةّسس نم لقال هتعضو ذاع ربنلا فه دمقو هنق د_صولو اس رناك هنا هنم ل اةدالو
 تءاف للاب فرتعاول لاق ثمح ىجلد زلاهرك ذا الالدّتسا هلدإو مأريصن الرثك آل هتدلو ناف فارغعالا
 فرتعانأب هلوق موعتحت لدو حا رارقالا تقوهدوج وب نسنلل همز رارق الا تقو نمرهشأ ةتسلهر

 هنم لج! مالو دلو اهعم نكح ملاذا ةلالمنزمثلا ىف لاق ن كل هنوم ضرع ىف فا ارتعالا هنمر دصولام هب

 || سنلكوملاتوعلاملا غ.ج نمقتعتدلولا مأمهوقف ىسهتنارحجلا فاك ضد رملارارقاب ثلثلا نم دعت
 همالات دلو ىتمهشقلاقو هيوم صرع هرارفادر عي اهدإو هموما تق.شولام همه ىثتس لب هموعج ىلع

 عمدوتعملاو نونحما دالمتسا مصن اذلو ءاضقلل هنوعد طرتشت امناورمالا سفن ىقدلو مأ تراصاهدمس نم
 روصتن ال هنأ نم لا ىف هلكشتسا|ام طوقس «ب هنمو لاق ىدنجربلا ن عىوج ىنمتناا.ممةوعدلا مدع ١

 كاةءاملا مدعرهظ, وةوعدلا ىل_عفقوت::الدلو مأامتروريصنا طوقسلاهحوو نونا نمةوعدلا

 تاوجلا اذهنارهاظو لاق مالسالا ضرعكهملو نمةوعدلا نوكت نا نك< هنا نهرهنل اقهن باحأام ٍ

 ىبتاروح الوهوربغلا لع بنلا ليمتةوعدلا ىنذا ةوعدلاو مالسالا ضر ءنبب رهاظلا قرفال مصنال ا
 كَ كلت ىقحا لب وأتنع ىنغ واهكمت :روصال ىأ ل زا لوق هملاري_-ثد ديدشتلا (كلع مهلوق

 تاناورارهظأ قذف: اهعس زاوك ضاق ىضقولو انش اهد.سلكلماهن ادربالفاهدم_ كلم دعناكسل م

 بيس ىس هلوق لديرك ذل ضعي فو ربع ريدملا فالذعدأو ماىنهق اهدادترادعب ىبسب اهكلمولو
 اهريسغتو كلملار سر تن, ماا ىتعكح كإملارر كتب رركسدلولامأ قّدعن ا ملعاو فاتذعال ىنعلاو

 اذا



 مم (ننكح -ءالنمىلع)

 اوأرهشلا ىذمو موسوارجش قوم ل ةرح تنالوقي ناد مقملا نمو جلب لا ةرامع صنو كلذ ف فةوت
 | ناكر مثلا لبق هتوم لا اانلق هي نق.تال قاطمهنال كاءغالرفز لاقو هعببكالع تحد_.ةموهف مويلا
 | توعقتعي ىذلاوه هريدملا الو مويلا وأرهممثل !ىذع كلذ دعب ريغش الفاد.ةمراصف نيعلا تقواسئاق

 1 ريدملا ف ىأ (طرشلادجو نا هل نءربدملا قع اكدبعلا تعب و هلوق) حلاهلبق قّتعب اذهو هالوف

 |لاملا عسب نمىّدعي نالف تومد برس تنأ فنصملا لوق هئموىلوملا تو ءريغطرش هقتع قاعملاو هيعمش
 ١ تاجر تنافرادلات ادن ال اقولك طرعثلا دو>و لق ىلوملا توعىقدلعتلا لطسو طرشلاد واذا

 هرجسق ريدملا نيب قرغلا حاضن الاورش هقدع قلعملا ف ىلوملاتومريغب دييقتلاو انتعش لوخدللا لبق ىلوملا

 ىلع هقتع قلع ن اهنال هرمسقب ربدملاهةحت ب ردن ىلوملا توم ىلع هققتع قلعملاق طرمشد هقتعقلعلانسو

 ديقملا نمود.ةملاريدملاوهفرخ [خىشو ىلوملا توم ىلع هقتع قلع ناو قاطملاريدملاوهف يلوملا توم قاطم

 ١ اذكماقلطميأ اربدمريصب ذِمنمْف ىلوملا ل,ق نال تامناف نالذ تومو قومدعب زح تن لاقاذاا
 1 نالف تومو ىلو ل !توم ىلع قت قاع ان امهوبردملا مالك ق وس ناكناو طوسملاةرابعمهف نيع

| 

 د | قا طملاربدملا نا لصاحب او اقلطم ناكهلسق نالف تاماذا هناي عرمصتلارهلا نع قبسو الصأ اريدم نوكمأل
 كازو 6ك 1 قاعملااماووحنوأ فصو نمر ] شب اديقمو أ اقلطماما ومات وع العم هةتع نوكي ناوّدب الدقملاو
 0-5 (ةسشزر (نج ول ريغ هنوكم طرششلاهسسقتب ةراشالا تعقو اًذهىلاوالصأ قدلعتلا ىف ىلوملا توا لح دالفطرعش ىلع هقتع
 تا هنو 7 21/ن, [|دملافوأهضرموأ اذهورغسف توعن ادب الهنا لع كلذيهمن(طرشلا دجو ناهلوق ) مهذافىلوملا توم
 559 00 يبرر نم ىضرم نم ل اقولو هل او3) رحبت وملا لبق نيم |نالط.ل دعب )تام ةدملاتضموأ مصوأ ماقأواف ةنبعملا
 دمج كشر 1 3: هلوق لبق لتقف هلوق هداب زفنصملاناةذسن ىقدجو م ةلثسملا هذ هموفت فيكرظنا (يتعبالوج وهفاذه

 1 ا /ز., || حرش عمرونتلا رابع صنو ربوتتلاورعبلا ف فدصملانا ةضسن قام لثمو مالكلا ماقتتسادقو قتعبال
 110 ل 0 اال 1 1 1 01 1 0
بتا ىو نم س قرعد ىضكرع ىفلاقولام فال ىتعب ال ل ةورح ومد |اده ىضرم نم تمنالاق

 1 ع 46 ل و ى

 ل "8 || اذه ىضرم نعل اقاذا هقدع طرش ناوهو هحوضول هناكواض أر علا قءركذي لاذكو قرغلاهجوركذيملو

 نوكهرورضتوملا فرثؤم اوه ضرملانوكي ناب ضرملا اذه نعاش ان هتوم نوك. ناوهو د-بول لّدقف
 1 ىانمركذامىأ (دحاو ضرعوهدجلاقهلوة) كلذ ىضتق:امارمف سل هناؤىف فالك ةمسسال نم
 -تعل/ نر كنس نح م: || ٌثهلوق) ىوج ناضرمامهمابطلا بتكى روك ذم نافادحاو اضرمامبنوكهجو راظني و عادصلاو
 فاير" جن كله ناقرفلاو (لا نح مث هتبقرب ىصوأولو هلوق) ةبصولا ىنعمرببدتلا ف ناكن او( لطسبالانونمم تامو نح
 0 اذهو ةبصولاكلذك الو عوجرلابلطسنالا فو نونجلابلطسال قيلعتلاو قرلعتلا ىنعم ىلع لت اربي دما
 دل لي, كن /بر, || نج ثريداذا ثالئىنالا ةيصولاكربددتللان ا لصاخ اوي ريهطظلا نعرحب هتيصو زوحتالو هركمل ارمي دتزاح
 بالي 7 ا ريونتوماش اهتالض ص هاركالا عمربدةثلاثلااهفالخ عوجرلابريبدتلا لطيبال ةدئاثلااهفالثت لظيدال
 ا هفسلاريب دتنا هيفسللرظتلاب ةقااخناهيجوو ىبتناهدمس لتقريدمو هبفسلا ريد مدارب و ردلاقلاق
 | نال هقلل رظالابوةعقلا لك يوسي هناعم ثلثلا ىلع دازاسمت هيلع هياع لا تيججول ةضولاكت اك ول

 (سسوملا ف تارابج ثالث هلود ) . هتعت ىف ىىس لد لامن الدنا عمربب د ملا نالطب ىغدقب ةيصولاىةزايتعا
 ءاعستسالاوريبدتلا| هه (سمعملا قنان:اوهلوق) ءاعستسالاورييدتلاو نيهذل |ىه

 0 عبط مع ا ٌّ 0 غ0 0

 1 و 34ج (هالبتسالابا) 0 116 2
 ا 0 11 1 ةيسسلط

 2 زاكلعنا ىفاعلا ةربدموأ ةمالا تناك ةنق هتمادلو ديسلا دي ن اامهدحأ نش ل صح وهو

 ْ ناوهو رفزد.:ءرخ !هجووةوعدالندأ أو ماريصتو حاك_نل ادسفب هناقدنمتدلوىتلا ةمالا هتحوز

 |: الع لوةوهوريصنالن اميجتسالا و سابقلاوهو هلدلو مارعصت اوهكجلاع متانزلاب اهدلوتس



 (نيدملا خف نمىناثلاءزجلا) عر

 انهركذ (ماد# ىذوهلوذ) ىوجءاضتقالاةلالديةردقملا عقلا ف لجاللاقب ناالا مهلل بف
 مدقتو هفسلابهملءرو دنا ىنعي (ه.يفسلاريداذا هلوق) انخيشاريدم هدهد ىىعس امنا هنا ىلع الالدتسا
 صقنامىأ (ريبدتلاناصقن هيلع سلوهلوق) هتيصو وهريب دننيب قرفلا هجو ىلعو هيلعمالكلا
 تثاف موق. لقو هلوذ) ىوجتللالنالل يمت (حصلاك هلوق) ىوجرييدتلا بيس هتي# نم
 حراشلامدق (انةناكولهتعق فصن ل.قو هلو ) ىوج ىدنع نسحوهو لالا لاق (مناعفانملا
 عسيلان ىفرباملا هه قاع مالك حراسملانم ىأمسو هلع ىوتفلاناهضعب قنعت ديعلا تان
 (هتعتاثلث لمقو هلوق) نق موقيدمةملاو نق ناكول هته 5 فصن قاطااريدملا ةعئر ردلاقوىوجدسافلا
 ىو فصنلا اهئا د_.يشلاربصلاراتخاو انف هتئقامات ريدملا ةعق ناهي ىفملانأ ا:مدقوردبلا لاق
 هتعق ايان ب _رششل ادنعربدملاةعق نا نير سسو كد .عفنصملا لوق دنعروملا ىف لقنو رات غل اوهو ةمجاوأولا
 (مئادبعلا عامر و هلوق) ضي أ عج رغلا فلتححاو د.وشلاردبصلا نع لقنلا فاتحخادقف ىوتنا تفر هموانق
 ةلاحمال انثاكسلةفصلا كلت ىلعتوملانا عبلازاوجةجو وديقملاردملا ىلع مالكلا ق عورش
 تاقلعتلا 1 اةيلعت ب مدعلاو توبثلا نيب هددرتل ةمسسلا ىعمىئتناا ذاولا لا قادس دقعتي ملف
 تنفكوأ تاسغو تمناوأ (ماىضرم نمتهناهلوق) ررد طرشلادوجو لة دوحضنو عسيبلا عنمالف
 وهو حفلا ف لاق قلطملا نمرفز هلعجو ىناملا لوق :ربخخالا فا ذهو رس تنأف تاتقوأ تمناوأ تنفدوأ
 هلود ةنبرقب قلطم ىأ (ريدموهف هلوق) رهن اك مفك ىنعم لوما توم قاطع قلعت هنال نا
 نئاك-لاكر يصب هيلا شعب ال بلاغلا ق ناك ذا هنالراتخن اوه لوالاو ىوجاضي أديقماذه لو
 ريد مهناورهاظو رب رنتلاو رردلا فاذك (نالذتومدع رستنأوأ هلوق) قدمو ىجلي زةلاحمال
 قدء ىح ىلوملاو نالذ تامول ىتحاقيلعت لاري دت سدل هنا نم هريغو طوسملا ىفاع ربل ا ىف هدرودمقم
 هتاو اسس د.قملا ريدتلا ففنصملا هركذامنا تلق نافقيلعتلا لطب الوأ كوملاتامولو ىلاسملا لكن ع
 نم قدعب هبعمش ريد ملا ناوهو ىرخاة هب نم قرف هينيب تاق توملابق تعلاو عسيبلازاوج ىف هك
 ىنيعلل عقو امن | لعاو قدس اك طرششلا واذا لاما عج نم ق دعب ىلوملاريغ طرمشب هقتع قاجملاو كلها
 ركدو د.قملاربدملا لمسق نمدنا نم همهوتام ىلع ىتتمي ا قاطمريدع سدل هنال هلوقب ةلميمملا للع ثيح
 تناوأ اذكه فنصملاةرابعىف لصالا نارهاظلافاناوأ نالف تامناوأ ىناولا هلصأ ةرابعن ا ربنلا
 توءو هيومنسسهددراذأ نع (تموأ نالف تامن ادلوق) ىبتاتفرحتذ نالف توموأ قومدعب رج

 نا نيب قرفالهنا حراشلادوصقمو ىناكلا اكن الف تاموأ ىأ (تماذاؤأ هلوق) ىوجنالف
 دعب تام مالكا ادهددعل لاق مدت لجر ىنعي (مويبوأر هش قوم لبق لاقوأ هلوق) ىوجاذاو
 لوق ىل_ع قةعلانال محااوهو هلام عج نمقتع مهضعب لاقو هلامثلث نم قّعب مهضعب لاقرهش

 تامولو لاقّمم ةيناخلا فاذك ت قولا كلذ ىفاحن اكوهو توملا لمقر هش لوأ ىلادنتس ةغيض ىأ
 توملاب دعب المدعب ت اذ ريم ىقومدعي رح تنأ ل اواو دجو لد. ةلاود..ةمرب دم هزال دعب روش لق

 ةدملاىذم دعب ىأ ىمولاهقتع لب هلوقو رردىذاقلاوأ ثراولاوأ ىصولا هقتعب لب ةيلهالا مدع
 قاطمريدمرهشل| ىضمدعب هنا ن مليق املافالهدعب و روشلا ىغم لبق دية مريد مهنا حجارلاو ةملالمنرمش
 وهو ةيلالبنرمشلا فيلاق هعبب زوج ىلوملاتوم ل. وش ىضماذا هنان م عئادملا ىف هي مزجام هيلع عرفتب و
 ءاوقواهقفت ةيلالينرمشرهمش نمرثك |عبلادس ىلوملا شاعاذااسع ديقمهعبب زاوج نال عاو يبمعلا
 رردلا ىف عقوامن العا مناخ عابهنارهط.ف قتعلل ل حملا فنيل هدم لقأ عملا دع شاعاذا هنابانخيش
 هل.فدارهش ىذمدعت هب وم نيب ف ادد ال كل اذان زارتحا سارومم ىذمدعب هيوعةل لا هدسقت نم
 ىأ (اربدم نوكيو عاببالرفز ىلاقوملوق) ابعلا ةجاحالة دئازءدعب ةظفل ةملالينرشلا فل قاذو
 املالاو تقول كلذ أب لا هتعجارم مدع فرهاظ اذ هو ىوجةريخالا قرفز قال حن ارهاظلا لطم

 - فدو



 نأرهظ. ىذلاو رمان سلدخال كاع لمسال هإوق ناوهورخ ؟هجو نملاكشالا قب نكحعل لطانأ
 قومد_هدانالفاوقتعا لوو دعب اهاحمامتاوانهاهللمالدحال ك_ءلع سال هلوق دعب ءانثتسالا هدا رز

 || ىققرفالف قاغتاقوهدعانالف اوةتعال اةضد رمردعلا اصل وق ىف ضد رملاب ديدقَتلانارهاظلاو
 تقو نكن او قتعلابة سمو نوكن توما دعب هقانعاب رمالا نال ض؛ رملاو أنس ,روكذلاكحلا

 مدقو عاسال هلج ىلع فاطع (حاهبوعوهلوق) هب ضرما صصختل يتءمالف حيك رءالار ودضأ

 نالف تومو هنوع هقتع قلعولا م ازارتحا هريغت ومال هنوع ريدقتلاو رص اد.غمل هلماع ىلع لومعللا|

 فالخع دمسلاتوعقتعفرملان ءدانمدق اك اقلطماريدمريم» 0 هدال هناف نالف تانك

 طرشلادو>و لق تاه طرش ىلع هقّدع قاءولاك الصا ارعيدتلا لطس ثدح نالف لمقديسلا تاماذاام

 هلود ( ردشىوملا امح نمءزسرخ 26 (قتعهلوق) رواديرنهت املك محا م :امتولايدارملانا ملعاو

 هنرولاز ازحلنا 4 ال ىلع هتعق نمدازاهف ىس و هتكرت تك نمديرا نق نكت نتن ٍ

 ىدذجربلان ع ىوج هراعسل ا قح مهلف رانا ريس نزف كرت اتكله غلا نم رتولف أ

 ْ نم ج رخل ْث .>ريدملا ىلع ةراعسلا بوحو نم ىنثتس هنالعاو رد هباس عسا ثلعلا نم نم رح رخل ناو

 لطنوهدلو ماى مق أه دامس ع نمةردملات دلو ولو هصنو رب ونتلا فاك اهدبسن موري دما تدلوولام ثاثلا

 (هلامشلثنمىأ هلوق) ىوقاناكف لكلان مدال.تسالاو ثلثلان مريددَتلا نان هحراش هللعو ردتلا

 ضرما وأ ةدعلا قرسدتلا نوكن نب لاسحما قرتف,ماذنو هنماهذا نو ةيصو هلالوانب ورامل هن هنوه مون

 ثاثلا نم هغصولاملاعج نم هغ هل قلعت هنأق تارال تامل دارا هتدصى.لاقاذاالا

 نم هماعرودتا ة هم صو نا| موو هته لكىف ىكسا هتوعو هفسلا:هملعر وت حلا ربب دي مدن ةناخا ىو

 بالا لواوهءرك ذمة لفغرهتلا باص نماذه لوقاو ىو هرق او رهن قرفلا بلطف ةزئاح ثلثلا
 الفول _.و 9 عوجرا هلو توملا دعب اهئافةيصولا فالك نأ الا فالت ارينا ناوه قرغلا لعلو لاق ث ثدحأأ

 نعءرد اهملع : ئنال داولا ما هَدلَءةولو همفسل ارب دكه ت ع ىىسدسريدملا لتق ) عرش) ىبتاابيففالتا| ا

 هلتقادعولو هتممق ىف ىسأط# هالوم لق اذاربدملا دمعلا ىلعةرانحلا لصف ن 0 نءهضو ةرهوجا
 ىحربب دكار <مثراو هلو )6 اوسلام هل : نايل أ هود) ىستن ا هلتق مث هتعق ىف ءانضا ثراولا ا

 ةزاحان زو ولاملاتدب ىلع مدهقيف ةيصولا كح ىفهنال هلك دعي هزاحا هنك-ل ناكوأ ثراو هكنك.ملوأ ١

 هل نكمل ناو كلا عشت وردت نط كلن سل ادي ا ثكراولا ْ

 رامخالب امهنملهالا ف سا ىناثلا ل اقو مامالا دنع هع ئلث ىف قو أدناه الدي ىعسءاشناف هربعلامأأ

 | لت ىف جس د ناني مامالا دن عري هربد مث همتاكولو هتعفوأ لدسلا ثلث نهلقالا فىس تكل ١

 هنال (انوبدمول هلك ف يسوهلوق) جفلا نعر منانبعامهلف !قىس الاقوةباَكلا لدن ىلثوأ هتمف

 نككالو ةيصولا ىلع مدقمنيدلاو هفعض ةرولل لساذاالا شل ىصولب إل لو ثلثلااهذافن لدشو ةيسصو
 طمحم نيدلانا عا( :رغتسم ندلا ناكاذا اذه هلو ) ينبع هتعث درب نعم هضقن بيف قيما ضن
 توملا ضرحف ضوعلادوةءىف ةاناهناو لاملابةبصولاو فاقنالاو قاتعالاذوغن نم عنام ةكرت رعلاب
 ا انش ةزاحالاالا مهفرصن عمده ةنارولا ىلا كلم |لاقتنا نم عنعاذكو نب ننادلا ةزاجادالا
 (نيدل راق نكي ناو وأ هلق روكا ذل رسم قلعت توق ضف هيا ةلانالةيردنلا

 نو رشثع هنع طقس ون ”الدلا ف ىعسد هناقن ونالت نيدهللعو نيعستدنعلا هع تناك اذ هيروص

 نيدلا ناكولهنال اهو ىلا بك ا .ةهاوقب ربل فكلذ لع صن نه راى ةئرولل ىسو

 رش ىف اذك دان زلا ثان ىف ىهسبو ةمصو اهئان نيدلا ىلع دام زلاو نيدلاردق ىف جس هناف هته نم لقأ
 [طغسو ةئروالندلادعب هتم نم نيد ااردق ف ىس مم ىأ (نيذلثلا ئلوق) ىسمتناىوادت طلإ

 |لجاهنالاقيىتحة ل اكذب فنصلانا تالا و انش نيدلادعب كاثاهنعإ
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 (نيعملا منف نم يئاشلاءزحجا 1 مم

 | دوجو لاحىف قعلل اناس ا ناكف هعممدوحو ىتن ئشلابئثلان ارثقا نال وم عمر تنأ اذكو توملا

 ااءاسنا هلوتك اطر ثوصب لعقلا 1 علم داذافرطلا قرح نال 1 لاقول اذكو توا
 أ هذ هى ةينلاىلا باستحالو ءانععهنال كالملاوأ ةافولا توملا ناك هركذاذا اذكورادلا كلود ىف
 كتريدلو#,نايريبدتلابرصن نااهدحأ عاونأ ةثالثهظافلأ نا هل ماش هبف حئارصاهنال ظاسفلالا
 تمناءهلوفك ق.لعتلا ظفلب نوكي نا ىناثلاو قومدع رختناهلوةك هتومد هبامىلا هبرحا فض وأ
 كقّعوأ ُكَتيَقربشلل تدصوأ لاق ناب ةمصولا ظفلب نوكين ا ثلاملاو توما, نارقلا نم هوو رح تناف
 ةلج نم هتبقرنأل هلام ملم هل ىصواول اذكو قتعلابةمصو هر ةيصولا تناكف هسفنكلعالدبعلا نال
 نعف ىناثلانعو قاّتعاهسفن نمدعلاكملَتو توملادعب لءاكوهو هتىشر ثاثب هل ىدوم ناكف هلام

 ىلاهيفنينعتلاو م, ئوثلانعةرابع ءزجلاذاال زج ولو هيومدعب قتعب هنا هلام نم مهمسب هدسعل ىصوأ
 ىبا, :لا لوق ىنو رونو ىلي زةمصصولا ىنالعن ادهتبقر سدس ناكف سدسلا هنافمهسسلا فالخب ةئرولا
 اطرشن اكول نالءانععوها او است اطرشريس» لعفلا ىللعلخداذا فرطلا فرح نال قومفاذكو

 ءالامذي (ىتمريدزعهلوق) رحقلطتالا منا عم حاك_ىقىلاط تنأ ةدنجال هل وق فتقلطل
 نقلاىلاداسفلا ىرس,ن اتش نقنيبوهنبعجولو (عاسالفهلوق) حاتفلانع ىوج اهنوكسو
 ىد_نجرلا نعىوج لامالب وأ لام قاتعاق هنمهتبهوأ هسفننمهعمساماو هربغ نمهعسدارملاو رهن
 اذاواد-ةماريدمرب_صب رح تناف كلم ف تناو تماذا لوقب هءمب كل هجو ىل_عهدنعربدب نادارأولو
 اذهف ناكو دفن هع اوك ضاق ىضقول ةيرمهظلا نع هسسفو ةجاولولا نعرهت تع: هكمل هىقوهو تام
 كاذو ههف فاةعوهامءاضقلابلط راسا هنان لكشت ساو دعم مهكلم ىلع امو هبلاداعول تحري, دنلل

 تحوم نال (نهربالو هلوق) ىّتنارعالموزالا فصو لطس نا تف ىدلعتلا هدالربب دتل ا موزإ

 (ميسنتو هلوق) ىبا.زدلولا ماكعس.للالحم سدلوهو عملا قب رطب ةيلاملانمءافيتسالادب توم”نها
 ىنيع هيف هقح لطم هناف هوو عسلا الخ همف تراث هككام نال ناسنا نماهجو زي ىلوملاىأ ةريدملاىأ
 تافرصتلا نمدريغو (هعيبزوح ىفاشلا لاقوهلوق) اهصخشلار طن ةريدلل | ىلعدئاعلاري_هذلارك ذو
 هبرغش نملاقؤ ملسو هيلع هللا ىلسص ىلا هذ أو جام افهنهريد نعهلامالغقةعاالحر نا ىورامل

 تر والو بهو الو عاسال اري دملانا لاق مال_ىلا هيلع هنأ رعنبادياو رانلو هللادع نب ممعت هارتشاق ىنم

 هرحأ ناب هتعفنم عابمنا لمّسعو اد. ةماريدم ن اكح هنا لمت هنالدب مجال هاو رامو ثاثثلا ندرحوهو

 نيدلابرحنا عامب ناك تقو ىف هعامهنا لمتبو ةعفنملا عب انف نال ةئيدملا لهأ ةغلب امن ىع“ ةراحالاو

 (نيعلا ظفلن ريبدتلا نوكيدقو هلوق) ىلب زةرمس ىلا ةرطنف ةرسسعوذ ناك ناو ىلاسعت هلو مس مم
 فللا (حلارح تنافتم نالوق.ن اون هلوق) ىوجرح تناتتماذا مّدقتملا فئصملا لو هنمو

 رحمدرهل سيلو ريدمو وق ليقاالد.علا لاقولو (ماكل تيصوأ لاقوأ هلوق) بترم همالكى رشنلاو

 ةءاك لما قانا عم ةينلايهدم يمل (اريدم نوكيد حالك لعل يدسالف تءنالافولاذكو هلوق)

 ةينلا لع فقونت لذ ةنيرق تمناهلوق نوكح»,ناالا ب امااردص مّدقتاك ةينلاءالااهب قتعال
 :الثمح هلناءاث نا قومدعن رحت نأ لاقولام فال. ءانثتسالا مك هللاءاش نادازولر خلا قو ىوج
 ةسجاولولا نء ىوجو رهن باحالا نمىفاسئلا فو لطابوهو رمالا نملوئالا ىف هانئتسالان | قرفلاو
 قحيرص تايحالا نم هفالذك ل-طاب رمالا نم ءانثتسالا ناوهو قرفلان ههرك ذامنال لكم وهو

 اوقتعا ضد رملاق ىحناولولا ن ءرهلا ىف ىذلاو مف باحالا نماما ممن.الرعالا نم هانئتسالا نا
 ممر ال ثم ىلاعت هيلا ءاش نا قوم دعب رحتنافالخءاصنالا مص ىلابعت هللاءاش نا قومدع انالف

 دازولو ىوجتاورهنلافهلوقنا ملعب هندو ىبتنا مخ احالا ىفو لطاب رمالا ىفءانمتسالا نا قرفلاو

 وهو رعالا نم لوألا ىنءانثةسالانا قرفلاو هلوق مالمفءاصإالا مد هراوصءانثتسالا مص هللا ءاسش نا

 لا
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 ' (نكبسالنمللع)

 قس الاد. جا دمع تع افرح تناوا دمع ينعى تعأ (ةمه) امتدازىفاثلاو ىنعةدابز مدع ل والا هجولاب
 ردىلولل كل مهم_بك نال جارخا قتعلاامأو ةدانزلابا مضار نوكسش هكلمىفلاخدا هنال قعد ىلاَذأ فو

 نذالاهل تدم لوقنوأ نوذأملامدمعلاباط برخ هماللك نا ىلولإ كلم ه.سك اهل ءلعت نم ديف: باو

 ها انوذأةراصض هناداب هقّدع قاعولو ل اق ث.ح نثملاف قدس دقو ءادالا ىلع هققّدع ىقلعملا عم ىف هنالانعك

 ناةتعبال لاقواواضرأ دعب ال بطاخملا هقتعا ىذلا لب بطاخملا صذمال ىدعلا مدعن ااضدأ ددفةساو

 هلوق قاسهملع لد تعب الهلوق نمدارملاوهذا همالك يب رص ند بطاسخلا قع مد عاما ىلوأ ناكل

 مضار نوك منان ه كلى لاخدالا بناح ىف هلدلعت نمدمةةتساقزت الا: ىتعمدعاماو قتعتا لادا
 كءلعءو رح تنأ (عرف) ردتفا مبا ضار نوكدال هكلم نم جارخالا بناح ىف هنامداغف ةدانزلاب

 ملخلا ىنانتم مّدقتاناحم دع فلأ

 رهاظ ف ال هنأ ةيلالمئرثلا تهدر ل-ءادالب هتلاراصت الفرهاظلا فالخوهو عض ولا ددع7 ىلا اح

 (منا قتعلا قيلعتوه هلوق) د قملا ىندوامعتس ملف قاطملاربدملا ىلع اعرمث هورصق ثدحانتٌماةماعمالك
 ةنس ةنامىلاتمناك ىتعمولو (هتوم قلطع هلوق) رهن قدلعتلاك قومدعب كتةةعاك ةفاضالاو
 بحاص ىأ ف نسصملاو لاكلالاقو هحرشو روذتةلا غال نثاكل اك هنالراتخن اوه اهامق هتومبلغو

 باحأو ريبدتلل امجوماديبأت هلعجانهو حاكتلا هر لطداواسقونو ,ريمع |حاككتلا ىق هناق ضقانتملاك"ةيا دا

 ميلا ىلع رد ادق: هعنم طايتحالافتقوملا حاكنلا نعىهنالات.ةون حاكنل ىف هرمتعا هنابرعلا ىف
 لحالاف هنم عنامالو ىوعملادسأتلا ىلارظنف انهامأو هدهد ىنعملاىلاو همر هر ولا ىلارظنلا كل

 قلط هريدي سدل هنا مز ىحلاولولا ناك ناو راتخناوه ناكا ذو ضقانتالفعنام عنعولام ىنعملارابتعا

 لاقثيحر ردلافا-1؛فلاخم (رخأ لجر توم قاطع وأ هلوق) ةيلاليئرش حاكتلا نيبو هاب ةيوست

 حيوخ هلوق نمربأ |ىامةيلالينرشلا ىف همقعت ناكل ءريغتوموأ هتوم ناكءاوستوملا,قدعلا قلعتوش

 اديقمالواةلطمالالصأ اريدمريهدال هزافرح تناف نالف تامنا هلو ةكءريغ وع هقملعت هتوع هقيلعتب
 ةيسنلانادهو ط رش اةنلعت لبالصاىأ .(اربدم نوكمأل هلوق) ىحتانش ريغ نم قع نالف تام اذاق

 هقلعول اد.ةءاريدمنوكب اذكود..ةمريدموه ىلا اقاطم ىأ اريدم نوكمال هلوق ىنعذ ىلوالاماو ٌةيناثلل
 رهنلا فا ذك ةلطم ناك هل. نالف تامول مثنالق لق تاماذا هعمب ةئروال ناك ىتحنالف توءو هنوع
 زوجي هلوق) رجئالفالاو اندم ناكرهشأ ةئس نم لقالت دلو نافهقدعكزئاح هدحو لحما رميدت نفو
 هقتع قاعملاود قااربدملا نيب طرشلا دوج ودعي هقّتعف قرفال هدعبال طرشلادوجو لبق ىأ (هعبب
 لك ني طرشلاب هقتع قلعملاو ثاثلا نم دعي هبم-قب ريدملا ناوهرخ آهجو نم قرغلا اسْعاو طرمشت ىلع

 هيوم قاظع هقتع قاعهنال قاطااربب دلل لشْتاذه . (كنريدلوقملا تماذاكهلو5) رهنلاسملا

 ىونواوالطماربدمنوكف تقولا قلطم هيد اردد ءال لعفب نرقاذامودو همذ حرص هنالارب دم هبريصبف

 قيلعتلان وكي نانيب اى قرفالو للاب تونا لاة_الاقلط ءاريدم نوكمال ليلل انودرابغلا
 تمنااذكو قرم د»ن ررعوأ قةعموأ قدتعتناوأ قومد_هد كتقتعا ل اقول اذكو ناوأ ىتموا اذانأ] .

 همدارب ث دحلان الرن تنافثدح ىثدح نااذ وذلاالانث اكح ناكناو توم لاب قءاعت هنالرح تن اف
 يضر يئيب بيب 2 تت لل ببي



 (نيدملا تف ىمىفاثلاءزحتا) )ش ْ ا

 ضءبتاف ىدالوأو ىنتمدخ نا لاقوأ رمءهضوعوأ لأ همد ولف طرشلابالا ق قدح الوع تناقةندس

 تلا ه3 2 هلق كان أر 1| (هن 2 تتمرد عزل ىأ هلوذ) ردوررذقلعتلل نا نال ىتعب الءدالوا 1
 م

 رع ل او اهتعق :وهلوتو ىدتجربلا نع ئوج لد اره [غعشو نساسنلا ند ىر اعدملا هحولا ىلع

 ىلع اريةفول هلامعةقعن لهو حراشلا هر ذاكر فزود تو هو ةمدخ ا ةعقتحوان م لوك هلع

 قاثلار رعهلا ف ثدح ردعملاكم دخت مث ىنغتسإ يطا انزلت أ ةمدخلار هل ىصوملاكهذملا ىنءال اوم 1

 باكا أ دلمَسم قا كو هصاورصلا قهتساررقاربتل احا ةوردلؤالارب تلا ناعم ىأقفقعألاو ( تاور 5
 لة , هرالاقي نا ىتشو ردهلا ف لاقىوتن ءلاةهثداخ قود لاما ثن دال كح نع 5 0 3

 اردقيلو لام ىلع هقتعاو اكراصفرمعملا كح فن الا هنالىلوملا مدح ىنتسا نات قاف: الل اع كلا كيمو / كف و
 0 5و هوحنو ى ملاكم رورب جرسال ىذلا ضرملا نوكدن اش (حادرعلاو أ ىكوملا تامراو هوق) ىرت ادلع فدو. >4 و 0

 ةنس نمل :5 هيلع بد دتءوهلوق) دنكارت دو أ ةمد قت و (هنع هته ب هأوق ) رهن تولاك تايمر "د 1 10
 بتاج 0

 لاقولام يفوت ةءفالحت ىلع ةمنممةفالخملا هذهواولاقرهتذخأت دعلوم وعلا واما ذل (فإ عا 0

 3 93 ررددهدنع نئعلاة ميو امهدنعدم علا هعق بق نمعلا تكلهذ نيعلاهذْهب كم ك_سفن تعنهدسعل نا امد كرح 1

 قانشاامامب.ةفالملا رات سل كت ىلعهذهءانب ن اىنذكالو لاكلا لاق ن كك فكعز مقرر ىلا

 مراصفهسفنكلعالذا هقح قل اعتسلد.عل عل |ىدغن نال لامريغن لام ةضواسم نادل هءلالمرش 7 0 ا و

 هناا دول“ ءلارهفوهو عضبلاة 6 عقبالدعلا ةعق هيلع عجرتاسمناف قسافد.عىلعةأرعاججو زتول ةلز تلم هنو

 راطفا ملعدقعلا دارنايآلامتراضعفاسنملا اذكوىلو ا ق-ىفلام دمع !!ناللا<لام ةضواعم يا 9 د

 ةمال اهم الىال ا ةعع هيلع ع جرب عئاسلا نافتقدتسارأ ضرقل !!ليق تكلهف ةمايد اءاىرت_ثاول ع2 520 ا
 (مهردفلااءاهقتعأ هلوق) ىن.عةمدخلا ةعقودعلا ةهق تفاتحا اذارهظتامغا فالخلا:دئاتو از متقز “0 تم -- 9

 دافاو ىلوالااهرك 3 مدعد نع بوجولا مدعدم ف. ]ةهناذهلا د 2 :ضعد اك اهرك ذىلوالا ناكو ىلع لنيل 0 : 2 2

 مصيالدبال (اناحمهلوق) رحقتعلاباهسفنتكلمامنالهجو زتنمعانتمالا-هنات.أو هلوقب 8 0
 علخلا ىفىنجالا نال كسلا نع :لالينرمثلا فاك ق رغلاو عل ا فالخ ىنجالا ىلع ىتدعلا لد 7 ١ 5 0 17 برر

 عسبلا !كملم ىه ةممكح وق هءف دلل تد : هيف قدعلا فالخ هكلت نكس: مام كلل ما لص أر ماك ل 0 دهر 00 لم الإ

 ىنعي (اهاحةلثسملاو هلوق) 0 ىلءالا صوعلا بح الو ثال ذري غوءارعثلاو 4 0 بيك 0
 ا 20 5 4 ف 2 . دج

 اموماعمسقبا واهل مرهم ىل اًةمالا همت مضت نك دق اقدرط (ممافلالا مسقهلوق) هح وزد نأتد أ 1 تري 0 و

 لوالءامسىذلا فصن هيلع بيف لم رهمو هس عقلا ىواستت نااماف ى_نجالاابهطرتشا ىلا فلالا 1 م 2

 افلالااث 2 ىلولل دمة فلأ اهلمرهمو نمغأ الما تعد تناك ناناتوافتينا اماو فدنل | ةنع طقسا و ةااومو 1: 6 7 5 بور:
 || 3و -و مال

 مقلاو ءةبأال نمش ف لالا عبر بح فلأ اهرهمو فالآ | هنالث اتع ناكولا ذكج راب: اطغسو /

 عضبلابو ءارش همقرلابفلالا لد , اهدةذءاضت و اءارش هلا مضت ىنعل افا هنال(طقف ةعقلا باصأام هلوق
 لطبيب لو عضل اوهو م مس مة لطب ةبةراو دو هل ا, ةدح بلع بجو لع مسقن افاحاك ب ا : .ولإ يم

 طئارعُ لب هطثارمش همف ىاربالف همفاحر هن اوكف هنععلا ةصضتقم هنالك | طارتشاب عسبلا منو
 1ك اهنفن مح ة>وزف اهسفن هجٌو زت نا ىلع هنن كموأ هّتريدموأ هتمأ قتعأولو ىقتلاوهو ىذتقملا

 لعجز ودم فسوب ىنأ دنعوارهم لصت الف لاسم سدل قتعل |نال دو ةقينع أد نءاهلشمزهما
 | ٠٠ السل اويلع ناكانلةاهروماهةتع لعدو او كلو ةدفض قتخأ مالم اهل هنالاةادض هقتعاا

 ناىلءادعتأ 0 عا ءاعق هحْوز زكا تأ ناقرهمرش حاكتلاب |
 نا لعاهةتعأ اذادلولا مأ فال 00 م يجلب 2:3 هم لعق ىأن اا هريماهم لف نافاهج رح

 لوالاه-ولاىف 5000 اههوقإ هناا نع ءربغاب لعةياعسالت.أ اذاامافاهسفن هحوزت

 دا ارملاو ليز ءريغ نود هل لأم ضوع هب اعبديف امهلع م .ةعض ذرلاو ةيقرتافلالا لبق هنا 24

 هحولاب



 مالا (نيكح مالم ىلع)

 لصاخ او ىجلمز تقولل امه افاذاو م فالنءاذهاذكفه.تةوت ةررحتنأف تنس نا لاقوأو عانتمالاو 0

 | حراشلا هيلع صن دقو اقافتا ساجملا ىل_عرسصةءالف ىئمو اذاامأو سلا ىلعرمه تعي نايعادالا ا
 شقر كيش داع حا عدس الارجح ناار انذهش هملع ىفتملاب هيففاتغلاهشثدحأ

 هنالوذخأ همل امري دمول ثدح ىلوملاو لالا نمد , (ةيلذقلا,قتعو هلوق) ركدمتو مامالادنع قدعو راشخابأ

 دلو ذامن ملعب هنمورب قوتقح ارثاس ىف ضسقلا ىلع راجالا ىنعمرهاذهو هيلداريجاْضناق لون

 || اذه (حلارامجالاريسفتو هلوق )طق اسةيللاربسفتو هياو صرامجالاريسفتو حراش !الوق نانم ىو |

 لل“ ؛مناللاملالومش ىلع ريح الو تنأفم هاردىلاتب .دااذال اق نانالو همم ناكن او امولعم لال ان اك اذا |

 بحجم // 3 ا بشور 1 يكل لدبو خلا لدبو ملاك (قوقحارئاس ضب فو او ل زةضواعملاق نوكال ةلاهح هذه ا

 0 »لإ 1 و 0 هطو سم يف مما (لو. 9 لا ىل_ءعريجا صعد لا ىدأولو هلوق) ةرانعل ازاكاهبسشأامو ٌ

 ٠./ نم كب ا ىدأولا-عف ىأ (اءريف لوبقلا ىلعربحت الرفزلاقو هلوق) ىلد زصضععنلا شق لويس اا ْ
 ظ

 ٍ م دو// 1 0

 د_علالو.ق ىل._ءفتوالاذ هو طرسشلاب قتعلا قءلعت هنال (سايقلاوهو هلوذ) لكس او أضعبلا ٍ ير 3 9

 قع 1 ىلوملا لسق»ملاذاف طو رمل نمهريغب قلع اذا[ كثذحل | لع ريصالفاةيلعت ناك اذاهمسفلا لقحالو

 ةرامكلا نال بتاكملا فال ذه ددودنعلا لعفب الف ىلا هلوق ناكل هلوسقب لصتمءادأ طرعشل' نال
 ظذللا اذه نانو بوجولاّةدهعن ع صاتقملا شيا ى وذا لعتب ل نهقح اس اواي لدار انا

 ل ءاقلا نالا .:اكملا فال هلوق زهد.فتساف ىلا زةطواعمدوصقملاراتعابو ةروصلار اتعاب قلعت

 امه ةيلذقلا,قتعل |ققرفالفر ةزريغدنعاماورفزوه امل ةيلختلابىتعلا ف بتاكملانيبو همن قرفلاب | |

 ٍ ا ةقتع لعمل نم قرغ ةإ| مع خذت : اورهظف هم اعلان قدعتا تتاكللان ا قحيرص هيانعلا نع ءقساماتكو |

 2 0 رحبلا تعجار دقور دما قورقأ ناو ربوذتلا ن ءقسامل انالخ ةلتلابَق تعلا ىف بتاكملانمب و هئادأ ىلغأ |
 0 هدر 5 6 5 اههئدب قرف وال هنا ىل رمش ةيلاليترثلا فهمالك اذكوشل ذىنامهتنب قرفلا ىذتقدام امهمفدجأ لةرهثلاو

 كير هج 1 تك
 نك-اوهلوق) 0 م !اخىتلا ماكحالاركذ هنال ةلذقلام قت علا | 3 م و

 قيلعتلا دعب هستك !لام نمىدأولو هلوق) ققساواوصخم ىدأولاك (هلثع هيلعىلوملاءجرب
 دقو تلو :) ىليز.د 00 الىلوللو ف ْئد لضف ناو ةنمءادالاب هل نوذأ م هنال (عحربال
 نكاد ضعدلالودوهو دحأ قاتعا ىلع فةونريغ نم تولادعت لوبقلابق تع هناهرهاظ (هنوم

 لالا هروب نان هلثسملا ف قرفالو انمْدقكلومقلاب قتال هنا نورخأتملا محبو ةباو رلا ف
 لاقول ناذخضاقو ىلب لا قامو نا بلا ةياغ فاك قومدعب مهرد فلآ لف تنأ لو ناك همي وأ
 هنوم لعل ريتعب هلوق) رب تقعتم لاح ا ىهبف لومقل اري هنا قوم فعن مهردغا أ لعرح تأ

 اذاام فال باح الا دوجو لبق لو..ةلادو وريدي هالو توملادعب ميلا فيضأ قتلا باحتا نال (هلقال

 إ

 ع 1ع لوملاوم اق قرلا نال املا بحال هنا الا لا اى همل الوسقل انوك ثدحم هرد فلأ ىبعربدم تنأ لاق

 0 0 دققرأنالعلع ديلا لممقمأ نا اذاام فال امن هين نوك نال اند هددع ىلع بجوال

 ىتتعلان الث راولا عاتتمادنع ىضاقلاو ا ىدولاوأ (ثداولا قاتءادالا تعال نكلوهلوة) ىانذلاز ىكع
 ةءصولا ةزنعراص هبالء الؤه نم دحاو قاتءالالا تنك ال اني نعرخأي ىم ىتلاو يوما علب

 هقتعاولو طقف ايت هكلع ىصولا اقلعتو ارم” : ه4همع كلع ثراولان !لاقو ىنايجدسالا| هر مرح قامتع الاب

 ىلع ل محي ثراوللال هلوقو رب ثراوالال تيل اولا ةرافكملا نعال تدم نعرئاح هنيعةرافكن ع ثراول
 قع :الواريدم نوكأ وس قومدم رسال (عرق) تنبلا قدعملاو تذد و نيا تدان اكولام

 مالسالاردص طو سم نع ىوج ىدولاو ثراولا ىلع هد ه1 دا بدت تح ةمصو نو ا مون ىذمناو

 ىفىة2هلوق] ردتاهحولا ا وره هسفن :ةهقهمأد ناك هَ رسم نيعن : لولف ( هنسهتمدخ ىلع هلوق)

 ىنتمدخ ناو لو.قملادو>واللو.ةلادو بو ىضتقيءوث ىلع قاةءالا نالو ةضوااغلل ىلع نال (لاخلا

 2 سس دوت ست وعس ع تنطو عسا دج ص وس مسج ص كوم سم سمع حج ت6 وت صصص صج تيجو ص ص ص وس وو ص »ا

 َق 7



 (نمدملا تف نم ىف اءزجلا) ا

 ئشريخب وع الاو فلا ىلعرح اكدح | لاق ناي كل ذك كرلول ىتح نيعمدعلا ناىلا*اعا هب (مادغر> ا
 1 اهفدنب هفصن قع فل ا ىلعرحتنأ هل لاذ طقف فصلا هل ناكولف هل لكلا ناك اذا اهو اناحماقتع

 || هلع ساو أ رضاحن اكن اهسا<ع ىف (دبعلا لمقف هلوق) رهن مامالا دنعامبندب تناكرخ ””الازاحأ ناف
 ١ د.ةءلورخ لمس لا ختشالابوأ مامقلاب ضارعالاو لطب ضرعاوأ در ناو عك هس.ف لبق نافا.ئاغناكنا

 : لب“ :ْن اودءالودجو دقو لو.قلا ىلع ءارالا عا ةلعم سدل هنال هل 3 قع هنالءادالابقتعلا فنصملا

 ّْ هفامل ةقينح ىنأد_:ءزو ال هناففصنلا ف تل .ة لاقف فلاررح تنأ هدسعل لاقولف لكلا ف

 1 1 الامن فالح الو هم دعو قاتعالا رحت لعءانيفلالاب هلك دعب وزو#<الاقو ىلوملابرارضالا
 هءاعسو نا مدلاىلو لاقن ابر هنو رح لكلا ىالومق فصنلا ف لورق انوجب  مدلاو قالطلاك

 || فصتلا ف تليق تلاقذ فلان قلاطتنا لاقوأ فصنلا ف تلبق لاقف فلا, كنعتوفع صاصقلا
 ةءاكلا ل دب فالك ىفانتلا ىلا ىّدُو الف هيدلافكلا تصص ىئحةيرحتادعب بجو (هيلع نيدلاملاو هلوق)

 هنالدبباديءاشامهي لديتس نازاحةلافكلا هب هد" كو ىلي زددعوهو سا .هنالانلأ عمبجودنأل

 !| كلل تم درر 1 كه دلسوأ للا ل < ساجلا ىف هضمق قوس الند

 || اقل 7ناكناو هيناح ن مةضواعمدنال (قةعال لبق. ول هنالهلوق) ره اذك ىنذوعت نا ىلع كف

 : ل ل 1!تس نازاعور ري هنعهعوجر مد: لاذو كوملا بناح ند

 | تح نم طقسامعاز اءامدشمأر ملا كلت ناو علما. بحصايك اًةدش ىلوملا ق- نم طقسامتءلا ,اقعكلعمل ناو
 | ةعقلا لوبق ىلع لو ملارمصو (سنملا دا نر ىلب ,زدعلا مد نع طصلا» بح اكو حيو لا

 لاملاةضواعم هنال حوذلاةلاهجالو ةريسب اهنالدءادراوةدوكاك (قمولاةلاه> سيال اوت
 || هثحهنال (ةرادقلاىنانوذامراص هلوق ) ىنيعدممل مد نء حصل او قالطلاو حاكتنلا هياشف لاملاريغد

 ةساسخلا ةزاماهنال ىدكتلا »ب استكحالا هرد ريو باستك ل الارالا كلذ نم نكمتبالو لاس لاءادأ ىلع
 هرخح صل الهنا لاقي دقوورأ ل هرح عصب لهوربن قّدع ىدأو هنمسستكاول هنا عم تاي زةراخقلا نيعتف

 هلوذ) رخمرخ ثالجف هعس كا هناف مس هنا اقيدقو اال لعتلا ةدعل ىرورضدإ نذالانال

 اهتمركذردلا فاك ةلّئسم نرشعف بتاكملا فلا ذيوهو ءادالا,قتعل لا قلعت ىنيرصدنال (امتاكمال

 وهو هطرشدو>+و ل.ق هعرب ىلوالو هدرب لطسالو هلودق لعق ةعفقو:.الف لاق ثبح ةعستربونتلا ىف
 ىدأولو هذحخأ لاله ديدمول ثمحم ةيلْختلابقتعو فالحت هب أ املومق بح لهدارتشا م هعايواو ادالا

 ىداق مهارديدقول قع .الك دجوب لوز ادأط رشلا نال قتعي ا هريغرماوأ اعربت هربغ هنع

 ىدأو هيلطي ضعبلا هنعطخوأ هرم عى عفدفر ورومشلا ادعوا دوسا ىف ىداف يراسكدأ ريناند

 ديعلا تاك ل 00 ادأوىلوملات امو أهأربأولاذكو قابلا
 طال 8 نهىد ًارودسلا نمودنع لضفامو أ هيرغلظامذخأ هل لب الوم هتك رتقءادالا لاق

 ١ 2141 ف الخ دالوأ هع :الوال اذابو ناب قلعن |سلجل يؤ ا دأ قلعتو هيلع هلع دم هي ع

 قامداربو نيرمشعلا ماتءذهو ةباّكل لدن فال هنل- .فكتلا مدن جيمس نيد لاما ىأ اوهو لكلا ف

 | هلاعقح أنوذأملا+ ءامرغنالىلوملا ىلع مرغلا عجرو قتعهالوملعفدواههضرقتساف فلاب هقلعول ةريخذلا
 هقتس هعئلا وبس ىكوملاةبلاطممص رغلاف ىرخالا لك ًاوامهادحا عف دف نيغلا ضرقتساولو مهنودت ىت>

 يقاعس ال فلاخم بتىملا هف فلاخامم ةياتلاب قّدعلان انمربوذتلا ىفامو ىوتنا هنيدي هعمب نم

 ىلاةراث افلا ,بارهئادت (رستنألا الاسم ناو راسأ ةيلختلاب بتاكملا تعدي فياممىامزلا

 نكلرلا نع ةيلالئنربث اناوجال ءادتباهنوكل فطعلا فرحي تأيلوأواولاب هلاقاذا هقتعز من هنأ
 اقيلعت ناكرح تناواغأ اد ديعل لاق قالاعلا باك 0 ءرك ذاع لك لعش



 "لو (ن كح الام ل ءإ 0

 هوك ادمأ هع زوالا هم ف احلا تقو كوأمملا فالاعا ديقماربدم هنوك-أ ةيلالعب فا احتنادعب

 نافهكلل كاملوا :ءالفرماك لاعلل ةقيقح ظفللا نال ( (حتارداون :ل| ففغسوبوبأ لاقو هلوق) |ةلطماربدم

 اذا اذه تلق عراضاا ىفاوفلت خام ىلع كرغشملا يهعتوازاسجملاو ةقد .ةملانبب خا هزت لع مناي تاع

 نانا او قةعباحا اذه همالاكف كلذ مزلب : الذ نم غل تنعم نيس سراء تعانإم ًاودحاو بنسن ناك

 صراتدالا ا مف توا اد _:عدوجوملا قالا خدني الءاصب لاو هبدس ىلاافامضعوا كلما الا عصنال

 7 0 لا لوانتمف ىوناذاامأو مندل ن نكمل اذا نمعلا دعب هك 1 هنمف لحل لوانت مدع ىأ اذهو ع
 هكلم نم قتعمدع نههرك ذامن !ىلارداونلا ىف هلوقب راشأو ىلي ز ق دصيف هسفن ىلع دي دنُمَتلا ىرن
 ىقناك ن م قدعل . هتوع هنا ىلعريدةلا خف ىقصن دقذ فسوب نأ بهذ م نمرهاظا اوه س دا نيعل دعب

 0 )ع ور 5) ه ةسلال ترم لكلا نع سه ذملارهاظىف م , أ هدعب كلم نمو نسما دك

 قا مات عا قر ادن بتاع 2 ديعلا ىرتشاوااس رق ىرتشاوا تناكفا دع قتعنال

 ىلإ . لعف ىلع اهمالال هتك نا فو قت ةع لد هنارخ و ن لفل كر نالفرا دتلحخ د ناالا_هه<و

 ب هلوقوردىفاثلاهلطب و ذعدنعءاعدا نا | ذكودح نا تزاحا «هانأم اك هنانالئان ادهش ولو

 لوب. و كل : نعانمدق (ةفاخ) ره ىدع .لهضيق ن اف عبأ اليف ىرت دما هضيقي ملاذا ا هدمقم قّدءادسأف هعادق

 «ىرب و كاك 00 و نوردملا هس لدي الاذكو كول لا تهت هلومخد مدعك د علا تحتل ديالبت اك نارا

 2 نيل ني لو انَّسال دمعلاف ةهجلا هذه نم كوململاو دمعل نيب قرغيف نا.هو نب اةموطنم حرش ىف هنعشلا نبا هركَذ

 2000 فهو ل نوكي نان م معا كل ةددحمو لع لكس لماش هناق لول ملا فالخي نقلاو هوالماك هبف ق رلا ناك ن مالا رو ١ !لماش هناف كو هلا فالخ نقلاو هوالماك همف ق رلا ناك ٠
 و 0 1 كول مما مس انا اودورخ 1 حو نما مشان قرف اذكو سك تناك ملالوانت ذل نكلاهةانواالماك هقر

 ةصاخرك ذا ىلعالا عه 0 .-ديعلا قالك يثن الاو ركذلا ىلع عقب
 ناسا .٠ ل مال را

 اج 47 كدح 2 لاند

 ىح . . 5 . :

 *. 0 ابزه تا رطتيومد كوامملك ىو + ىوح طةفروك دا لددع لكى و

 0 ةرادلا تلعن ا لاتىلوالا فتنلا هناتلئسم تدملا فو ىو>لوعفمر وكذلا ةنعشلا نا لاق

 ا نيريدملاوءامالا نود هل د_.علك قةعاهلخدا ذافثانالا نود نارك ذل ىلع عق عد . ظفللا|ةهفرح ىل دسع

 | عشر رن كوام لك لاقوة داق | دج مم وني ناالا هنحالان نوطملا قامو نيتاكتملادالوالاتاماو

 ىلع رشا ىف هرك ذرطن ىلارطتب و هلو قب راشأ هنارهاظلاوا عج تانالاو رو كحل ىلع انفللا اذه
 0 00 ةالا 9 لا ىنىذلاو ع مان ىديبع ظفلب ىف هناقئموسر املا مظ

 ل برك ب ضر در ايصتتم هنااا هريغو رك
 | ناعالا بادىف ريثعملا اوهفرعلاناملع ءاهللاوىلرهظ» ىذلاو يئثنالاو رك ذلل كولمملافتنلا ميت ىفرظنلا

 ةغللا عضوريتعا ناو ناركذلا ىلع اقرعناةلطب اعا امهنالدنعلاو كولمملانمب ةيوستلا وت هناعارذ 5

 عضوملاو كولمملاواةقروا ناك ارسن الا دعلا سوماقل |ىفىاق هناق مومملا فاهم واس اًض 0

 نامىلاراشاف ناسنالاد.علا هلوق ن م ناسالا ىلع فوطعم كوامملاو هلوقو ىب مارب رح ىلا جا اتحإ

 كولمملا صوص هيداربو قلطت واقلطم ناسنال اهىداربو لا علا

 ا 00 ا ير و 1 3/0 ب )
1 7 6 03 

 2 ا دا (لعج ىلع وتلا ا) 51 2 عد 1ع لا تان - 0
 نلت لمعي < ديم دم د6 كي نم دوم نك وح ا الم دع داك ا لزج دال د العالج هج ذي ع دج ذيع دم دا انج داع الانج د6 دايك دع داع اح دع د د16 دع د6 دع لع دلع هلاك دع هلع لع دع زك اع

 ةلاعلا اذكو (هل؟ ىف زءلما علل لعحام هلوق) ردخفيو (مع !ايهلود) رينصالاف وحش ١

 هلوق) ركل صوتت مردلاز ةيادعل |ىفهعبتو ىرهوج ا رمان برغل و ما ثلك



 (ئءملاث نمىاثلاءزحلا)

 1 والف د5 لفامامأ لاق تح ىرخانات سأاهرك ذاع ىنةدسا هنو ءهدعلد دارا انهنق فكل

 هلكولمموهامىةتعف:صملالاقولو ر علا ف لاق نكل ىبتاىلوال كر طلاب قت« مف كر اولا
 نيعلادع هكلعل لودلا تقو ىلارقساو فا142اتقو هكام ف ناك ن نم الر وطال - اكل لوحدلاتقو

 هيدارتد::اللعفوهو لو دلا لاف مضأ مونلانال (ارامئواال- لناكءاوسهلوق) ادّددتم اكلم
 لب (نيعلادع هكلمىذلا قتعبالهلو3) ىناتسهقلا نءىوج ىلكي اذه سدلو رهن تقولا قلطم
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 ررذاض أ تتاكملالوا ا ,كلولمملا م ماوه ةنمءوضع هنال (لا

 (ىلاقادي كلام هنالا ةااعم كولمعسدل هنال

 هلولمم للدول عا اعل : لول هنالهرد.ةاحتا (كريغ
 لج ىقتعي الاذكو ق و ىدع الهيصولا قر طد ١ كولمم لج هلورحىلإ

 قةعيفاعمت لحالة دنف هف ىلع ءالا لجون كد غلط أولا عزارتح اللركذلاب دسقتلاو اركذ للا

 الوا مهاون نوةتعب ده لاقو ةينلانالا نمنح اكرحاتلا ددع د.عالوكل ارتسملا امعل الو بتاككملا ل2 درالو

 ٍ 1 :ةنالهلوق) رهن اوغلنععلا تناك ف لح مونئث هكلم ف نكي ولف ماكملا تو كولملا لء رص:

 . هلوق) اه أدملا اهفل تحت ل ديال هناانمّدَقو رك

 | ناكن او رح ىلر كة ةلولمم لكل اقول هّتمأ لمح

 1ْ مهدالواودالوالاتاهمأو ءامالاود_.بعلا نمر او نوذأللاو نوهر ا لوانتي هنال للا دس.قر رد

 3 لرتشملا طرحملاىفو اهنودب ثلا“ !ادنعو اهب قع ىند !!لاقو ةنل انالو دعب ءالمامالاد_عف نويدملامأو

 طقفر وك ذا |ىوولو هع 00 ال 0 0 ل-ةدبالا

 نكتملو ىنع كولمملا غو ]تدق نينجا لوخد مدعكى أن ينل اك هلوقو بت [صيستلا لعق طقف'

 نفود ىف هكلم نه قتع هل ةمنالو حو هف ادع !مأ ءلولمم ريسياقاذا كلل افرظ هإ_عجول هنالرعلل

 هلوق) نيعلادعب هكلم نمارب دمريص» الو قةعبالف 00 نمال هلوق) اطفالا اذ عو توما

 ربدمنمعأ !تقو هك قرناك نمنال صاح اف (هقلل ” نمه دعب كلف نم همنا ]| ىف قمع هبونك ن نكلو

 ا هل رفح ىأ دع كول توجت تينا ةعردم أه دعت "اه ٠ نمو قالطم

 ىهىلوالاندار 11 نارلعاو رحب توملاد- «ب ريدملا وهاك ايتعت 6 .جقفنا.«سامجاق ىف قرع. سم ند

 ١ تلق ات تلك |نم هد , (نيعلاتقو ناك ن متوملادع قتعاك ىأ هلوث) 0 )|

 امه: د مح قرفالف ثلثل ا نمىلوملا توعد عل كوا ءملاوفلحا| تقو كولمملان لد و محا

 اوال عتداوجول طف فاح نام هككلم ن نمل تاتي هل او, اف ممل اهلاراشأ يذلا قرف ا|تاق 3 42

 ةياندلا ف قدصت الث رح طق لاحرلا ىونؤ رارح مهلك لام قالخ ةنايد قدص ناوءا ضف قدصرل

 ْ وهو مغ "فاقع جسال باع وهو هلف ماعالدبك اتمهلك نا تفلا ن ءرمخلاق 5 قرفلاو اع

 ٍْ مو علا لصأ هيف تيا |!نافكولمم لكفالخزوحالفزاحمل بجو: ص.صخقلاو الاغزالالاّمحا عقرب

 ْ | ةراصتلا فثوذأملاو نوهر !ادرعل ال دمالهنأن م ىلا ف امو طق نيذج ال ىدوان نك ها

 ا تاك ىفرك ذوءاضقو ةنادد قدصب الدنا لصالا ناعأ فرو كحذملاةريدملاهيدرأ 1 لاقولو رق ىق قمسأ

 |١ اقرط هلعح د5 و (دعدمب رحوهق هلوق) ىدنحربلا نع ىوج .دعأاو هوءاضق الة نارد قدصت هنأ أ

 ١ اذه ىلعو د# نعةعاسع-نبادياور وهو لوالا ىلع ىفاثل 00 .ق هكلم ق ناك
 | دغلا نمو لالحلا مو لمي ىتلاةلمالارهشلا سأر و رموهف اذكر هش سأر هك ل هأ كولمم لكل اقاذا فالخملا
 1 لمعتس اًذغو هكلمأ ام لكا ذكولا دلال الولع لكاوت نال قف فاح ذع كوت رهن فرعلل لمللا ىلا

 5 ةقيقحلا هروكحلر ردلا#' ىلا هقلطم فرصن. فوسو| نيسأ اةسرق ,لامقتسالا فو هند ر 5الد همق

 ٍ ىلوملا لعن اك ناو همف دعت امه لكب رضي امنع قاضناو امنه لك عمبج تع ثم 6٠ نماحرخنا

 قومدعب رجوهف هكلمأو | ىل كوامم لكل اقولام ى مةيناثلاو دغد.ب وهف هكمل أ اوا ىلك ام لكل اتولام

 ا ملأ وعلا دج, راجل قع مدع طقف ىلد دم كلم نملوانت فيصملال وذ ىُؤنعم ناكالو

: 5 



 ماي (نكبسالنم ىلع)

 ز مرح بجوبال مهمملا قّعلا ناالا قالطلا كع *أا ف ىلاعت ةق طل اول قولا ل يطير عر رحت نم

 : لكق ةدا,مدلا تغل ىنعب لدتمع ل (ةيصوفنوكت نأالاهلوة) رمرهام ىلءهدنع جرفلا

 |١ قناه (نايبلا ىل ءربصو هلوق) روت راق ةيفق عع ذم هرا نمر ملا قامو نيتلاحمانئتاهىفالالاو>الا

 / ىلطن نا لع صراع و ةدامتل |تزاخدهئاس ىدحا قاطهنااد مول وهلود ْن م ىندعلا هعمتو لد زا

 | ى- أ هناي انا دراوشة ليات ارا هادحا

 !سايقلاو هلوق) ةيصو فنوكت ناالاهلوقل ناب , وحرمان - ه ( ما هنوم ضرع هب هيدنعدجأ

 0000 ةلاهج (لبقتال
 1 اهنساتوف اناناس

 ْ ارب دقتامعدم ناكسف هقح هنال ىموملاوهاغاارمف مدختاو هءصو 1 00 ضرملاف قتعلانا

 امهنمدحاو لكغصن قع ذو أهممف عشا تومان ىتعلا نانا او ترارلاوأ ىمولاوهو فل حا

 : هوقرعت :لوملاس قتعبادوُم (عورش) رمغلا ةعجارع لعب مالكنيهجولان ملكفواهكخدحاو لكراصف

 |١ ىد»ا قالطن وأاهعساامسنفاهام“ هنمعملهقتعي ؛اهممدامشك الف رح : واس هعسا لك ندع ل

 0 نعردةلاهملل لبقت اها ماقاهأع» هو هلشجوز

0 

 ظ حا
22002902-27-7222 

 انهامو لوحدلاراقلعم قّدعلاب فلما ىأ قدا داك 3 دلال ع ترمس فوتو اا اثكا
 انورونلا ف لاقئشب ىتعلا قل هب نأب فلحلا ىلعءازم يتلا زعخ دا اذا او مضوأ هنو ؟]ىلوأ
 .:- | ضعبلاهنم قس هنأ ناسل ضعنلا تعم ىف ةدالولاب قما كانوا أسلاف اونو قيلعتلا ناك

 | ةتكن ريغ نمريمغلا عقوم رهاظلا عوقوهءف (ماللارسكو ؟«ماللا نوكسو هلوق) ىبهتنا لعلام دعدنع

 ْ نمو هلوق) ى ىوج قياعتلا هيدارملا رافانهدارملار اتعاب ىونلاءانعمرا تءاباذه(مسغلاهأوث) ىو»

 || ىتات هنا نادل رش ىقىنمعلا لاقو ىفاّةسوقلا فكة سف است سلواهطانقسا ىلوالاو:دئازواول ((لاق
 | لهأ نموهو ينعي ( متارادلا تلد ناهلوق) ىوج حاتفتسالاواو ىعمت هذه راةذتا ءالاءاوفأ نم
 ا رهأ سدل نم نال هدئنع نقوهف ادع كلذ ىتةعفرس كلم اسامستا كدوادعياةرتنادرفلا قارا

 </ أبا. ىفلإكلا لاقوهدوج و دنءزجت لاك طرمشلاب قلعملا نال هقتءكحو هق.لعتل الهأ سدل قتعلاريعفتأ
 / ||[ لاقولام فال ىقتعاكو للكل ىتةءفرح هكلمأ كول لكف تقتعأ اذا تتاكللاوا دنعلا لاقولريم دا
 |١ سرعت | ق* ب الاقو هغم :- ىنأ دنع ىقتعي الك[ كلذ ر- ف قتءقرحو غو :ةةسنسج ناكل كولمم لك

 رسعب لكلا امه د ىتلا نلت بلان قرفلاناىلا هلهششتملف هلوقب راثأف ةيلاليترش هل هينتملف

 ٍْ ل : ادربلا ىف هركذ ام ىضتقمن |عمةم 1 ١!نودىو الاف سلا ماما

 لكف تقتعأ اذادارملان وكن االاالصأ هركذاعف ى.!ءتال هنالاض» أ لكم ناهربلا ف هن للعامنأ
 : 0 .دتق امنا نم لق اهليلعتلان 58 ام ةئيرقب رح كل مأسام

 م طرشلامدقاةلعموا ازدهم هزوك نم : الوام ىموا مج ءوااماذاوااذاو !نانو ءاءتلا نوك نيب قرفال (ةمقث)

 || لاق(عرق) ىوج نئاكي قا عملاز لادا ارب ناالا مهلل !قدلعتلا 106 |! ضرةذارطت « فور مت هرخاوا
 : ل لحد ألد علا لاقف مو.لا ىذهرحتنأفرادلا مولا لخدت ناهد دعل
 || مدع لمالا نادال رهاظلاةداهثهجوو ىلحلا نب ان ءىوجديعللا دهاش رهاظا ناك ناو ىلولل
 | كرءامقتع هلوق) ةيلالمت مو هذ ةظفاريدقتىلا ةحاحالوةءادا ناذك (رحوهف هلوة) لوخدلا
 : ليف ل نالوانتم فصلا مالك ناداقأفرهتل هكلمدّدحتوا هكلم ىف ناك ء اوس دك

 : د ا ادلع هكا :قوهن ءىأ كلبها لو ندلا تقوى كلم ب ُثدح اا

 ا



1 00 
 امرا

 تنام قلاطاك ادسحا هب رمال

 ناسسلا لم ةامهادحا؟ كوراامهادحإ

 ةناقلا تتلطف اجالاناناسراص

 دلو لأ ناكنا) هدمال (لاق وو)
 ارك ذتدلوفةرح تنأفاك ةهشيدلت

 ىأ (ركذلاقر لؤالاردب لو ىثنأو
 001 مالافصن قةعو) اقف هدر قس

 هدأ نس

 ا فاو املعلا مدع قداصتتل ادحونا

 | نا ىناثلاو انركذام تاوحماو الْوأ

 ل لوا مالبع أ نا مالا ىدن

 ا لوالا ى ه تلم )| لاقو كلذ لوملا

 هئيع ا اولل ل را ةريغص تنبلاو

 0 ةدب 1ىلح نإف هلع مدع لعل 9

 هضملا مالا مقتناالا اه-رتمدحأ

 الوأ مالغلاتدلو ابنا ىلع كالذدعب

 مالاوتنملا تقتع لكحن ناو

 ةياوأب قدامتلاد جونا ث د !املاو

 : قربو تل ءلاو مالا قتعتف مالغلا

 لاحق لأ نع هل ظحالهيال مالغلا

 ِ ةدلو اءقداصتلا دو ناعداراو

 نأس ما اودحأ قتعي فهتنلا

 تنملا عدت لو مالغلا ةملوأ مالا ىّذت
 نافف اح ىلوملا ناقد 011 دواس
 | تعم لكل كاد نجت الا
 ىعذت ناس داسلاو تنملا نود مالا

 نود مالغل |ةلوأ ةريمك هو تنبلا

 ولد) مالانود تنيلا قةعتفمالا
 |(هندمعدح ارّرح هنا) لجر لع(اذومش

 لوهدعف :ةعأهناارومشرأ هنرعريس

 قدح نرخ هلأ (دأ) ديعلاتّدد

 ددعةداوشلا |(تغل)نيعريش (هيتمأ)

 2 ايت ئرعلا نكت ناو قم د ىأ

 1 لقا ,هددعو ودمع ةمالا د4

 َْن امد ِ لع ّك ورااربصق اههت داومُش

 : تخاو قات ةءلاو قالطأ |قنيمعتلا نا قرفلا أو ىدرح الل بحال اللاقف اذهوه هل لبق فلأ ىلع ا

 ا (قولعل |نود.ءاولاالهلوق) ررخرج ”االاندسعت امهدحأ فن تبر : لفهملءريصال تح مز اللول م

 امفوق حارلا نا لصا 4و ناهرعلا ن نع ةلالينرمش تفي هدو قلعمريغولواتلطم (ءاطولاب نيعتب امه دنعو /

 (نيدملا تف د .,مىلاتلا لا لل

 5 راه حال اقلام فالنيتمتأر لا ىدح | قال كال ذكواض:أ لالا تعا عاده. ةهنعأ لكلذدع لاق اذاف

 اارارقالا ناله ةناسسل اهيلعبحالفرا ارقالاامأ بجاولا ةماقارت الا نمعت امهدحأ نع هآفنا ذاق هم اع

 ١ هلوق) ىوج حاتفملا بحاصصو ىدنجريلايرمم هيو قاف“ :الانان اس نوك قولع لا عمدتا ه نان

1 
 جس

 ااطاتحالاىلا رظان مامالا نا عم ءاباتتلالا كرت نمهقاملاه ريغو ةيادحلا فاك مامالا لوقب ىئفنال هناو
 ا ليلدهنلع مادق الاراصف كاملا ىفالا لالة طولا ن انيمحاسصل !بهذمهحو رحلئاسملا ركأف

 ١ ا وهمدؤتس نادل ناكاذملو امرمف تبان كلملانادلو مهمملا قالطلا نت أر ما ىدحا اطوناذايماتمتسالا |
 ||لزنالام هرشلاب ىاعملاوناببلابقلعم مهلا قتعلا نال ةرمشب نمو ذارهملاو امملع ىتحاذا شرالا هلناكوأ

 ا ءاضقلف ةمالاءاطوامأءاقست مدسالا| لعالم ءادنو فداولاهنمدوصقملانالنمةجورلا ىدحا ءامو فال هلق 5

 ا مهملاقالطلا ف ناببلا تشذ ١ لهو ىجأد ز مادةتسالاكر اصف« ءاهم .ةسالاهيداراالف دلولا بلطلالةوبمشلا

 ْ ريانا نوكمالت اج اهبها د |ىاطولو ءانولاك نقتل كنركلا لاو كدت :التادانزلا ىف تامّدعملا

 ديدبتلا لهو لاق اناس نوكحب :ال قالطلا نانم رج ثيحر اتةغاردلا بحاصنم بعتلاو رأانعأأ
 دوك ناذالو (مومملاقالطلا فن اسس هلوق) ىببتنادرأ م عبببلا ىلع ضرعلاك قالطلاك قالعلا

 || لحم ىرخالا قالطلانا بعطولا نوك. الا معج -رناكولامأ فلان ءةلالبت رشلودما لسقوأانئا.قالطلا ْش
 كدحأ نيمالغل لاقولفاقاغتارامخالا ىف اناموك الت وملا نال قالطا !ايدقر حب ةعج را ةقلطا ا ءاطو ||

 ًاراخالانال دالمتسالل الو قتعلل ىقام || نمعت :الامهدم[ت اف ىداومأ ادحا تيرا )اقوأ نسا ١

 قرهلوق) ةدابز ل سل هحرشو ريوات ىحلاىنالا عصا /ثحءاشنالا قالخ تمملاو ىلا ىف مصل

 الأ مالغل اتدلو اذااموهو لاح قتعت تندلاو مالان هالك نال (ىخنالاو مالافصن نفح كدلا |
 || مدعلالوأ تنملا تدلواذااموهول احىف قرتو اسمتدلو ني ةرح امنوكل اهتيعبتب تنيلاو طرتلابمالا ْ

 ديرك طرش هتدالو نالرر د نيلا | ىف ق ريف نيالاامأو فصنلا ىف ىيست ةدلحاو ا قتعيف طرتلا
 ىبلي زقتعلا طرشركشهنال (هنمع عمىلولل لوق انهلوق) ىليزاهعيتيالف هتدالودعب قتعتشمالا|
 ااا دلت علك ناوهلوق) ىعلب ,زريغلا لعف هال( ملعلا مدع لع فاسو هلوق) 1

 ةريمك تن :اك اذاامفالخ نأ اه فرعي ملاذا |ىسال ةيالواك اعامو ضم عقتاهنال ة هرب ة«موريعصلاةيزح ١

 ريغ فةرو رلطلو نا تالق هب رورض دع لوكمل |نال(تذسلانودمالاتقتع لكن ناوهلوق) ىلا
 | قتعتت وق ىلا س ا /او هلوق) ىلابز ىدعتب ةئدملا تماقأول اها ىلارشي اذهواولاقذكه همعدملا

 تغاهلوق) ةيرورضةح لوكدشلا نأ نماعأ انك نابل مالا كود هوقو ىلا زكا ان (تنلا
 ١ ىوعدالو هدنعدنعلا ىوعدالب لىةنالدعل |قةعىلءةداهثلانالف ىو الا امأ أ(ةفدح ىأدنعتداهمشلا|

 ىلع ةداومشتلا "و نالت كتل ناو ىوعدلا نالف ةمنائلااماوالوو<# هنوكلانهه هنمأ
 |قركذ ذ (ةمالا قتعىفاطرش ىوءدلا ن كح ناو هلوق) رردنسدم ءاادحأ فاك ةدو درع مومملا قتعلا

 | نيا هموظت مقادرك ذءام .ثأ هنا ىوعدالب ةس>ةداهش] |هف ليقتامناع اضقلا داكن مهاشالا]| ا

 | تسنلاو ناضمر لالهو عائاواهريب ؛لزو ةمالا ةيرحوأ 43 الط قد .اعتو ةحوزلا قالطو فقولا ى ا هدأ

 0 0 0 م راهظ 1 ا ا
 ه6 نيدمك



 ىلع) مثيب ديرعلا نم (ثاثلامس 51 : مالا 0 (نيكبمالئم ىلعال

 هناي انك ذاك مهماهسردقب (اذه | نمعناملا نالوقي امهوام_ممدب هفصنتلاض أل خادلا نم همجوأ تءاملا نم عب رلا قتعبج وأ

 فدنلاف جراخلا ق-حلوغننا | || لاك الاق م اذه ىلع كلثلا مسق هلوق) ر ررددفست قتل خادلا لااا ١ ةعمتا نس

 عابرالا ةئالثلاف تباثلا قحو |. النرش ةعسوأ ةتس قدعلا ماس لعج بسحب ىنعب ىبتنافلتمال ةئرولل لصاحملا نا ىننعالو
 فدنلاىق اذ لخادلا ق>و ةمض ىفكلذ لوقناناللوعتال ة- عل رالالاعيالل وعلا قررطب تعب (ةعلب قتلا مارب تغلف هلوق)|

 عبروفصن هل جرم ىلا جاتخفاضر | ْ تالا !عابرأ ةث الثراصق (ةعبرأف ىقىعس دهلوذ) ىو عب رون افصناهبف عمتحال هنال تاكو تلا

 ا ما ا ”دلوث) يك مك هعابسأ ةئالثولا نيمهسىف جراخما قف ةعرا هلقأو

 ةعرس قتعلا ءاهس تفل دارا ا ل هدعالاوت# ضم

 ىقءلا نال ةعيس لاملا ثاثلعحف | ىنالا ل وق لكسشتساو هلوق نمرهغلا اش (دجو فسوبىأدن :عدلوق) انش ع كثاثلااهذاغن ليو ةمصوأ)

 اذاوثاثلا ا دذ أقن لحمو ةمصو ضرما | ىلع لاك ة-بالاءرصقلر طن هف قتعل ائزح و او تلال“ الث قده هوقو فصنلا قتعي

 لاملااةاثراصةعس لاللاثلثراص [

 راصو ةباعسلا ماهس ىهورششع ةعبرأ

 هلامو ْن رشعو ادحال املا عل

 ةعمدس دمع لكر يصرف درعأةثالخ |[

 ىس ؤنامهس َج راخلا نمقدعمف

 ا | صعد در (ةروراحسملا ذةنح هنال هلوق)كلذكس دلو دس هريغده لوق نا ىذتقاف ىناثلالوقأ

 | ىس لد ىقرااف رقبالرك ذىذلا ضعبلاهنم قّدعن م لكنا عفاولا نال ماسقن الل ةرورضلا عنمةيلطلا|

 اارد_علاكلذيف قىعس واهنه دنعدل -او لكع.ج 00 كف ارح هلك لم ىت> هاف

 |١ نوع-تس : أمه دنعو مدع مهو نوعستس م- مارب د الرام طوق ىلع لصاحلادهتيفأ
7 

 || مث طقف ضعب قتعب ناالاناحدحاو عج قتعبال نا تنج وأةزورضلانا لاخذ مهوأأ
 | نا مزح وهو ىس مثءادتبادح او لكن م لكسلا قتعول هنأب هيلع درو ةياعسلا ءاداىلا قابلا قتعرتأتي

 ١ م ل قد الا قانسارحا تكدس 000 ١

 || مغلا نعرهت هع زون تضتقاىللاةرو رىضالام رعد اناو كرم وكلا عاما ةعئاشة قر قتع
 ْ تافرصتلاءذه نال عملاكن هرلاو م.ملا ىلع ضرعلاو يوزتلاوةراحالاو ءادب الاو ( حلا ع ببلاو هلوث)
 || ناسع الاوزاجايداد تسال لوكناالا هلا ةراج ازاوجم كلما صتخعال راحالا لاسقب ال كلما ىفالا مصتالا

 اميل خلا نراك ترفل د يالا قلو انكي ا الان دمس حولا
 ااماكدحأ ةدغتاات بالا > اموفاناستافرصتل ا.ذهنركض:تافسمرأ ان

 نامهسلخادلا نم مدعي و هسجن ق

 تباثلازم عبو ةبج ىو
 ماهستغامف ةعرأ ىف ىس وةثالث |

 ةعررا ةياعسلاماهسو ةعيسةصولا |

 دنعو ناثلثلاو ثاثلاماقةسافسثع |

 ناكف مهسىف لخادلا قدد
 1 لعحتو ةتسودنع قتعلاماهس |

 د2 ىث اهب ان سلا ماهسو ةتس درو
 00 17 ) 3 0 || ناسلانس قلعملاناوقرف 5و .ىلب روح "ا ءلدو لاح مث تافرصتلا هذه ن مائشامهدحأ ىف فرصتو

 نمو ةثالثقىس وةنالثتاثلا | 2 ا طرشلا لبق لاقول هنا عير | فالذي طرشلا لبق مصب هنا تاع دق ىكحل اناني رصلاو كحل . 7 ١١ _-> ل 75 أ 2 ||| ١ كرا 2
 |.هءانولامأ امهدحأ ل دا ارملاو هتقو لق رايتخاهنال ريتعيال طرشلا دو م نالف قتعن نأ

 هعيراق 5 ىتسو نامهس جراضخلا مد
 |١ يمصلا ىف ىنعب : (هنوديوأ ضيقللا عمءاوسو هلوق) روتي حاضر اوال اللا نكملا

 هسج ىجسف مهس لخادلا نَعَف نإ (ث

 0 > او لك قع ناىئسش ل .ةناق | ا ريشا مدع امو ى ضبعلا طارتسا م ىو و اااضادسافلا قهطارتشا نعال هق فالخ الامه معلا ىف قلالع| خا حدعاما عدد مالا

 ثاثلانماوجرتئث فنى سالو منه ١

 نم ىقةعيقرشع ةنامل املاعدجو |

 |( توملاو هلوق) ىوج هنوديوأ ىنعب (رابخلا رش اطورشموأ هلوق ( ملا ءةملالمنرش ءمجأ | ىل_عفأ
 ناي كد صر نا دتعالوا | أ اقنع لوتتملا ف قتحلا نيف هنمةعقلا ىلوملاذخأ اذاو ىنجأ نموأ ىلوملا نمل دقلايواوامهدحأ تومىأ |
 ذا ًأرخال |.هدنع قاتعالانال | أربع نابي وكل نادل لق نع زرتحاو كل ذك هسفندمعلا لتق ترك د . وهت”روتناكو 1

 اننوكو ثنن ا ||(رييدتل او هلوق) رهن هيلع ىن كل ىاصسالا لاقو ىرودقتل امرك داهف هل شرالاق هم ةقدعلانمولىوملا نا :

 فداصاذاأَز تءالاهدنعو ادعالا [ | هيف نالاضبأ ديقملالخديربب دَتلا قالطاو ىجاب زريبدتلا كح طرشلابامهدحأ قدءقلعتو ةياكلا م

 قرط تن اذامااموا عمال || ىحلاشناىأ (ريرختلاوهلوق) رب ىلوالابموهفمهنال كل ذكهنا عمدالبتسالارك ذيملو قدعلا قملعت
 هنالالف لاوحالار املا ا رجمملا مب هقالطاو |ةتعامدش لقب لولو ءاضق قدصرح [مدحأ هلوقب همزلامكتقمعأ هلوقب ىنعهناعّداوأ
 ةرورضلا,تءاثلاوةرورضتيثذئنمح | صضدقلان ودب واوةقدصلااذكو (ةبهاو هلوق) نينو اقزاذلا تاضد نامه دال راو جلعملاوأ
 اهعضوم ودع الواهردق رّدَقَت ا ىاكلا نعىليز زاقافتا عقورردلا ىه.لعىرحو هق دصلاو هيفا بناحف ضدقت لاركذ نع ةرادغا قامو
 |هحت ناكءاوس اسقلطم (عسبلاو) | رخ ل ءأ للاقف تر ونامجيأ ليقف كدحأ لاقول رامتخالا فو (ميلا قتلا ف هلوق)

 دةلاوتوملاو) د 08 دا رمش أطو رشمو هيودن وأضدقلا عمجاوسو ادسافوأ مهلا 2 افنان 0 هبحلاو ار(ريرعقلاوريو دل



 هركذامنا لعب هنعو ىوج اعج نبرشءو ةنالث ل ًاوهو داع عج (ديعأ هلهلوق) تالا 6 أ نه :
 / هدب 50 لو

 هاوقنما كان 1 0 1
 0 سعود عمءادورعم دياعأ 5 رفد 20 دنع داع تي 48 3 2

 دن اتش ناد اودعك 01 نتثا ناد. ع .نادنع 1 ا -_ 1 42 هي

 3 . ل 7

 هريد#تو فاضم فذح ىلءمالكلا ناىلا ةهنالث ظفلمدت هلا رام ااراخاو عوالم سل 06-5 0 . ليني 0
 * جي وه اد 7 2(

 ؟2لا ف قرفال نايل ءاعافنصاامالكق و هماقممملا فضلا اقأو فاضملا قذف د.عأةث الب'هل ب كو 3-3 لإ 51 3

 قهقعت كلذ.ةدسقت نمرردلا قامو هقالطان ماذخأالم ا ةبواستم ددعالا وق نوك:نانم 0 7 نم 0 نبل

 د.ةمرغاهتالطا ىلع ةل سلا ىو دسسلا قب أوأف بتل كحامزالدقلا اذه .سلءهنأب ةيلال ئرشلا ل ا كلا فلار 2641
6 / 3 1 
 ىوج ما ضرملا كولو هلوق للذي( هس تح أالاحفهلوق) لوأ ناكل مهن توّتسسا اذامافل 10 0

 رهم عب رطقسءطو لق كل ذك" قلطولو ( متاع اللة دودد> و جرش مرح هلوق) حاتفملا نع ؟

 ءامولا لق نهقلاط تاحوز ال: ه]ن اححازاىب ع : تلحو نم نو تمت نمناسك ةنالئو تحرش نم ع 0 7 06
 0 لاو ةحراخ انيبافصنمةد>اولار همفصن طقسل والا تاجالا. .ةروكذملاهجولا ىلع (منإ 0 35 0 د ا

 نقلا ةدحاو لكم اصأة دل ادلاو ةامل !نسافص: م عسل رأاد طقس ىلا“ الا باصصآلا مةدسحاو لكرهمعدد م دول مر "هع 1

 اة ندال !|قةلثسملا تضر ةاقاوةلعاذلا هم نع طقسو نباح الار ةتباثلارهم ناسُمأ ةئالث كل 0 0 0

 ىاثلاباصاللال < قماللالا باحالاباصأ اه ةنوننلاجوملوالا باحصالا نوكملع طولا || يب تجرب ل
 هدي ةرهاظلاقالخال م َّء ءاوسلا ىلع نه هرهم نوأالد *نلا نين هيف قرغالو رار قتفلاك ىنعملا اذه قريصنق ل كوبر 50

 | ىبتامدتاهفدسعلا مق ىلع مالك ىهيلع مالكلا ةيلالمترشلا ف لاق اذنو ةاو 0 بر ردلا 0 دهم 0 ْ ا
 ةراخلا نيد رش“ الا فصنلاو ا || الا|هج اسال هنال هفصن ةلح ادالو نوأ عدر نهن 4ثارنملاامأو 0 0 داهم

 3 0 ا

 رب ونت لوخدلمدعل قالطأا :دعال اذان تح ا ةاولاّةدلع . نينملك لعو جرملا مد تاق هحاقاو ا (هلوز 00 0
 طوس نم قدس وهعرةل“ | ارهمنم طعس ن فسو ىنأو ءامالا تهدم نم اق تلق نافهحرسشو | ل ع ب أم دل | كفر ضر

 ا نع ناومتاوالئاو د كلالئرشلا فاك ه هدو انملا| ههمزلأو ا..يلعدجم جحا ذو دهم لوق البان هن امهر 0 (ضر

 د2 لوةوه لمقف قالطا |ةلّم_بماماو لاقثمحاذ 5 نعساوجلا ىلا يتب زلاراشأ تاق ىمتا ةلاىق عرض ا جهر

 ىلعرخ ؟تاوحملو عتملا»باوجا د هوهرخ آملا عدرا طقس واه هرهم ابرأ ةنالثاهلف ا رح 0 0 1

 ل ورى ٠ .ان(عتإ .

 قالطلاو قدعل 21 رفلا هروت. لكلا !لوقروملان م طوقس نعركذامنوكمب :نامملست ضرف لخير كيب تفر
 ةنالهنؤ ق2 بع لاهمد انتل نأ هي لم ةءاكدب انو الو أ قدعلايدأنع ع نم(ن رايالب هلوق) تتش ناهيلا عجراف ١ ا يعلو يجو

 ةتيبأق او قام 1!لد تاثل اف لالا تاحالا َس :ناق هيلعربجأ ك- < اخوأ هن ل- 1 اًيشنمب ول 0 نلو

 0 !!قدضب ناقلوتالا ناس ت اواي دأا قه ا هأديولو ىناثلا نا 0 أجيراخلاف 007

 ةئالث قتعملوق) رهتلزالاباحالابجر اخلا نمعت د قةعشاتل اىناثلا تنعلاقولو ل راخنا ليو

 (نمعملا ف نمىفاثلاءزحجما) 0

 | لوغللالتسنالةز رت .راصف در حم كإهىلا|,تفص تلوتاهدلو :ءاانو لول اد_صق ىلع زارحالاب

 ماددس الاةعفتم قلن وهن اعسلاو علا ةعقتمتاقدالمتسالابهنال( ةذق ارتعت ث ثلنهلوق) و

 ملاذا ىلوملا تومذ»ي هيلع ةباعسل اموحول هل

 فالعخالب أزترال قدعلا نافةعاس قتعهلوق فو ىلي زلوقلا هملعدمعأ ىذلاوهو (تباثل "انرأ
 منت هنا تاوحلا لصعتو ىناسهتلا نع ىوج قاتعال ًئَزَحت باوج نم قأ» اعه-:ءباصنانكعو

 | جراخلانيب رئاد لالا باسحالا نال (نيرخ الان نم لك فصنو هلوق ) قدعلاب قامعالان ا
 ف مزلافأ رتب فصنتيف لحادلاو تباسلا نيب رئاد ىناثلا تاحمالا متامهتدد هلك فصنتمف تراث ااوأ

 خر افلا فصنل ]!باص أامو ال لّوالا باحالا,ىتعىذلا فصنلا تاصأ 0 !باصأ ىذلا

 نباح الا اذه نالددنءهعبر هنم قدعف لادلاامأو هعابرأ الث هنم قتعف قل عد رااوهو
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 (نكممد) 18
 ابا عيرانلا فراس رشناكةرور بوشت ل توت انجاز 300 ا :انأ

 | ةىاعسالو هلوت) رحيلا فام ىلعهنهةدايز رقملاكهرورعض هلوقو حل اركمملا ىلا شرالا فن عفد نكمأ هنالأ
 || ةمادتسالاردعت دنعالا ةراعسلا ىلا ل ا (ركلللاب 0
 ًاهلوق) ىبلب زةياعسلا تنمعتفارف كلماةما دتسا نكح ال هنال تاسأ اذاىنارصنلادلو مأ فالتعا

 أ عري هنالرةللابملعةياعسالو ىلد لا لاقاهما دتساالواهؤ اعستسا هل سلف (اهلعرلل لب دسالوأ
 أ ىوعديهنمأريتدنالا يمدختس نادل سلا ذكودب ناعسلا نو د4 .اعكإهلا ىوعدب هكب رمث ىلع نامضلا

 !ارارقالاذغنركن أ اكهنال (اهمدختس نارك الس لد عوف سوت وبألاقو هلوق) هك رثىلااهفاقتنا |

 || لطاذاناذهاذكقا اهمردخس : الكل ذ قوهواهدلوّساهنأ رقأوأ اهدلوّساّرقلا ن اكراضف رغم ىلع

 فصن تدأ اذافكل ذر عفتتتىتلا ىهاهنال ةياعسلاارملع بجو اه دنع ة سوم |هتيلام تراصو 0
 (اهقاتعانيكب را :.الف هلوق) ىأ» زامهد:عأز دال قتعلا نالاهلكت عَتع ككل ىلا ارهقأ
 الق :رسوموهوامهدحأ اهقتعأف هدلو مأ اهناامهنم لكىعداةمأ امهند ناك اذ |ىنعن ىهدهمأم ىللععسا رقت

 | تبن ا موا اعداتادلو تدلو در راماما وسرد سدر نام

 00 أ هتهق فصن ن نع امهدنعوهم *اك داولام أدلو نالهدنع دلولا ىل_عةراعسالو هك رمش ما هملعئشالو هسن|

 1 | تيب بسلا ن أب بلي ا هيفرطتو ةيانعو ةياهنابسعم ناك هتهت فصن قداولا ىد وارسومناكنا

 ًالضف ةنقلا فدالمتسالا ىف ةءادلا قدرك ذكر رمشلا كام ىلع هنمئش قلع ١ لف قولعلاتقو ىلا ١ ديتقعأا
 | وهو نعت“ امهدنءوودن خدماك هنأ لجبال ناععلا اطوقس نو كحب ناروصّتب ف .ك-فداولامأن ع

 أ نكمةنقلا فدانتسالا نالامهتدد قرفلاب رحلا فب احأو ماقتسال قاّمعا ةوعدلا ناكمناكولو لضالا

 م لوو ينج الكتبي صن ف ناك ايا'نوبق مدع و أف نكمللو كمل كلم نم م لقنلا اهومقل

 | دع ذو نعض امهدنعو هدنع نع ذي ال, دنع تكلهف بصاغ امصغاذا ارثمو هم" اك ىذحالان مدلولا

 | نع ملاهفت :| فتح تتامول ىّتحرحلا ىصلاك ة فضح ىأد نع بصغلاب نهضت دلولا م تاما ءقرلا

 طلاع نود : اذهفو بصغ ناسخ ال ةءانح ن اهءاذه نال نهضت عمس لاا مسرعف اق هعيسم ىلا مب رقولوأ

 | تداو(ذ ةق) )ى ,.تئابالا فاك ت ارغلا ىلع ةنيدمديدشتلاو تفل ةقرال ةبسن تانقرلاو ىا ره“ ةءرحما|

 ْ نانو سك رشلةريدماهغصنودلو مأ اهفصتريصن ايفدحلو اعدافادلو نما -رنم ةكرتشم ةريدم ةمأ|

 أ ءالولاءالولا تاّم ةاورقوامهنديدلولاءالو ولما نمرخ الا فصنو ثلثلا نمي سلا لب قتعب
 ا ةءالا سعت ن ءمداز ىزع هركذاذك دلو مونارب ده دولا ف مدن ةعق هيلع ل

 تحاص نع قس ىذلاقرفلا نم هوجو اعرهاظ امه:دبدلولا ىلع ءالولا نوكت نمالوأ هركذامتلق قيسلا |
 | ناكسف 9 تسلا | قدانتسالا نكمالف كلمملا كم ٠ نءهىلقنلالومق مدعىفدلولامأأ اك هرب د | ناوهو رغلا :

 ءالولاءالولا تاك ة باور ىو هلو نماسناث هرك ذامامأو هم "كى نجالا نمةريدملادلوو ىنجالاكهسصت ىف
 اًءطواهب عفش هنال (ةمشاهامهدنعو هلوق) رظتيلف ههجو كروظب لفءالو هءلع بالل س دلو قاثلل

 ينال ىست ىنارصنلا دو مأ تلسأ ذ ذااذ_هفوردملاك موقتلاىفااءالدب را ق>نالامادذكساو هراحاو

 ةيرحلاةدافا نعدعاقت هنكحل موقتلالاو زو وة . را هترضتراه راراوتتمأ مالسلا هسا
 ْ الو هدعن ن نعل اقوأ هنمربد نع هَقَتَعم ىهفاسه ددسن متدلوةمأ اسءأ مالسلا هيلع هلوووهو ضراعمل

 تاقملءّلاذا توملادعب بسلا دقعنب نا هم ىلالا نالريدملا فالخي تدشف وقتل لاو ز فهل ضراعم

 لاح فس لاداقعناب انيضقاماو طرششلا دودود نءاباساريصت اتاو لالا قت ا_سان تسل ا

 عسدبك ني ديامو هكر انما ةةرايدوهدقتل : نارتصتلاو ةصاخ ع. لا ة مرح ىداقعنالارثأ رهظف رووا

 اناحعاهجارخا الو هل ةكولمم اهؤاقي نكمالذاامب:عررضللاعفد هل ءاب تاك انك انالو رم زتخلاو را
 | ةوقتلا نال ف مالكا لو كلل زال نما عافسالاراوجو موقتلالا هيف جاتصالا 0 تلال دببجوو|

 َْق ”3/

 1 21مل تامل 6 قنات نم هل ل



 (نمعملا تف نمىناثلاهزحجنا) هليل

 ىهو نعقلاهمسانلث ىههو ربدما همه" ىلءاعقاو قامعالا,فالتالا ناكو ةعست هنمتغات ريدتلام فن علا

 تكاسلا بدصن ىهوتلاةعستلا هنعضدالو طقف ةسلااًءالت قتعملاريدملا نهضف ةتساهئلثو رمثع ةمنامغ
 ناربدلل ناك هقتعا مثون" الا هقتع نال .ةريدملاتك اسنان |نكضولو ر رداهاما هنهذن ىتلا ةتسسل اكلت عم

 هرك واع لعب لاجا هيذو ىليز تكاسلا سب صنريدملا كلة دعب دجو قاتتعالا نال هتمق ىئ ان قدعملا نكن

 هرب رحت لبق هنمضول هنالوخ "الا رزق دمر ريذملا نط ران تك الا نوك دق لاق دن ثدح رهن اى

 ىلعربدملاةمسق نوكه جوو#لا اريدم هملن ةمسق عمانق هتممق ثلث قتعملا نعد ناربدلب ناكه رحمن

 ردصلالامه- ءلاو طقفريخ الا لاز امئاولدسلاوةياعسلاو ءامولاب حافتنالا هل نأ ى هلا ةهدق نم نيثاثلا

 نا اردهلا ىث لاو ليلا رد 1س كأنو .تريدلا سس درا ناالا ىوتتلاهنلعي ديبعلا

 مادنتسالا ناثيش :ريدملا قابلا مادخساالا نم:طولاو ب هراجاو دمعات لماشلا هلا اروطنااوه مادختسالا

 ازعلائلا نعةملالمن ثلا ىف لقنلاهنعفلتءادمهشلاردصلانا ءاو ملال دبلاتئافلاو ةياعسلاو

 كارملاهبلا ازعناولا ىلوملاو نقلا ةعق ن من ؛اثلا ىلعريدملا ةعق نأب لوعلاىلا للا د ينقل رد هلا

 ىناثلا نودربدملا فلوالا قب وهنمىأ هلدس وكول ملا نمع ؛ مفتش ها لام عمتلا ىلعانأ,لوقلا
 هنال قاتءالاكمدنع أر كن ريبدتلا نا ىلع ىنمم فالخملاو .(رب دم هلك د عل امهدنعو هلوقإ) يما

 فاتئالوهو كام نامكهنال (امسعموأ ناك ارسومهلوق ) رمامهدنع أزحتس الو هسعشنم ةيعش

 (انالث امون ءالولا نا لعاو هلوق )داسفاو هد انحنام5هنافقاتعالا ن امك فالضيراءالاوراسلاب

 حارشلا ل مهأ دقو ةبادهلا قئربدلل هل كح ءالولافنسسحاصا|لوق ىلعاماو 4 فيت ىأل وق ىلعاذه

 نالما قتءلاوريدملا ةمسصعنيب*الولا نانا .لاةياغوةياهنلا ف (ريدلل هامل“ هلوق) كلذ ىلع هيشتلا

 بجو « زجفملا ىدتعلان ال خفلا نع .رهلا فك طاغاذ هودالومتومدعبالاربدلل تنال قمل نا

 ريدملا ماد دهسا عنمىتح قتعلاو ةياعسلاو راسلا عمنيهذتلا نمرومالادحأ) ريس هن رجلا ىلا هجارخا

 لادتومرلاهدقارةي ريتال نوتكأس رع ”الاوريدوءادتبا نيكد رمش دع اادخأ قءأولاكمدوجو نمح

 بدصن قعملا كا عنا بجو ناسعذلا.تكاسلا بدصن كلع ريدم ناكاذ الاقال (قتعلل هئلثو هلوق)

 ريدملابدصت قدعملا نام لوقن انال تل دلاريدالوءالولا نم نانلثلا هل نوكينابجوف ناذلايريدملا

 اذكى اسالا ارثاس كلم ىلا كلم نم لاح الالمقب الريد! نالةضواعم نامكال ةبانج نام

 تق ةوىلادنتسا : هيفا انالنا عضلابودملا هكلع تح تكأ آملا سدصت فالخ هكلع « لف ناهذلاب
 اقرتفاف كلم ىلا كلم ع نمل اقتنالا لمقب قولا كلذ ف تكحاسلا بصنو رييدّدلاتقو وهو ىذعتلا

 مقتس الانف ه: 789 فص) 1 تل وه فاضم طقس (انق هتمهت فصن قتعملاردملا نعت ىلدو هلود) ىاز

 لاف كايسو نعل | ةعق ع نمفصنلا لعرناللا بق نأب لوقلا لع ىتتس لقا اذهو هنودب مالكلا

 اهدلوتسا هن اكراصف هلعورارقابلقناهقدص لال هنال(امون فقوتتو هلوق) انش جيلا هنارب ريدتلا
 فدصملادبقو رقملاهباوص لالا اهدار دلك اكراصف هلوق نم ىل» لافابر هلع دالمتسالاب رقأوأ
 نءىوجرقملا لعدفن هم-اصركت و قاتالارهمحاص عنيك يرعشلادحأ دجشول هنالك دو مأ هلوش

 لعابتقفن دا كالا نكمل نافاهعسك ىف اتقن دم بابل 4| ةرابع(بستكت و هل أود) حاتقملا

 نك نافابعسكن م اتقفنو فوقومهفصاو كلا بك فص هريغل اقوةقفتلا فافالخرك يلو كتل
 لعىشا وةفش- ىألوقب قئالاذهو ركذللدب رانا فصن نالر كن ا ىلع |وتقفن فصنق تكاش
 لوق ىلعاومف ىستفابت :انحامأو ساّتحاالوابلع هل ةمدخال هنالالسصأ هملعاملةقف:الزاد#لوق
 امهدحأ قيدصت ىلا ةفوقو ماه: انج ةفشح أ لوق 5 ىلعوارملع ىنج نمر ان اذ تو بت ممل
 فصن ذأ فرك نو درقملا سن ىف ةفوقوما ماع ةيانحتاوربنلا ىو فلا نب ءهلالبترت همدأسص

 اهعفد نعو رهلكلا بيصنابباارذعت هنالاوة>ىفةفوت داو م !انايتانجانأو شل
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 نط, هنال هتةبقح ىلعال هبدس ىلعر ادب كاو لءربغنم ققحتء اضرلا دس نال( ملعب لوأ هلك رمش نباهنا
 اهتازسال رخالاو رمكالا ماعطوهو ماعطلا اذه لكريغل لوةد صم ةازنع راصف هملع فوقولا نككال
 / لع الوهو تصاغلل كلذ هنم بو صغملال اقول ىتح هنذايهفلتاهنالاثدشرم اال نمذ:الر ومأللأن اذه ءاعط
 |ههدحا فلحول فاللا اذه ىلعو(ث رآلا ريغق بالا نمت !:امهدنعو هلوق) ىأن زهنعناعذلا طقس

 تانسالا هده ةرشامم نال قامغالاب هدصتدسقا هناام با.سالاه وم ءاك-اه هقصن كلم نا دمع قدمي

 ىضر كبرمشلا ناهلو همف هلرامتخا ال ىرعج هنالهامرواذاام فالك ةرافكلا نع هد ئَزتاذهلو هل قاتعا
 ىنأ ن هفيووبأ ىورو هلوق) ىليز هءاساةرشابموهو قتعلاةلعىقةكراشنح هبنصت داسفاب
 قوفاذللا نا لعاو لك ةياو رب نك ق.فولاوهرخآ ىلا نسا ىوروىبل. زلاىف ىذلا (هغض
 هنال (هتهت فصندالا نعضن نا ىننجالل ىأ هلوق) هاو را هذه ىلعداةءالازا حاتفملا نعل قن

 ىوجراسخلا ىفاوفلتحاو ناعضلا ىلع اهفاوةفت او ىبلب زلااهحرمش مل هلْثس ا مذهو هبيصتدأ في ضرب

 د.قلاق ثمحرهنلا فامهفلاخو ىنعو ىلب ز(اعاجا نهد قر رمثللف هلوذ) ىلبز عبلاوهو
 رلا تعجار مهاعاجا هملعناهضالف نيكي رشاادحا نم هف صن ىرت شاول هنال هلك كل ععئاملا نوك
 نبكي رشلا دا نمهنباضصن ىنرتشاول هنالك« نم هنوكب دمت هضنواض أ هلاغلا عربنلا قامتنأر ف
 نالائش عئاسلل نهةبالو عسل ىذلاكيرشال عاسجالا,نامذلا ىرتشملا مزاب ةنافرسوم وهو
 نمدارملا نوكح.ةفلاخلا لوزتو لاهريغلعفب هةحلطسالف ةلعلا قدكراش ل عسل ىذلا كب زشلا|

 ىتعلاو ربدملاراسبب راتعالانالدسقي سدل (نيرسوم هنوق) انا ىأ عاج هيلع نامضالف هلوق
 نيذثانمب ناكولو ررد مث ىنعع رخآ هر رحو هلوق نمو اولا نا ىلا هاسعاهف(الوأ مهنمدحاوهريد هلوة) رحب
 ناربدلل ناك اناث ريبدتاوالوأ ىدءلا ناكولو اريدم هنا عمان مذ: ناري دلل ناك اهلاحت دلَسملاو
 عبر قتعملانيمذتر يدلل ناكاعم اردصوأ الوأ امها ولو نامضلا كرت ريب دّدلاردرامتحخال هيعستس
 ناك لكلا ىىلوأ قتعلاالاقو مامالا دنعاذهو شلل ذى دنعلا ءاعستساوأ د علا ىلعاب عج ريوشعقلا
 ناك و لو هلوثو هحرش ق ىوحلاهعبتو طم نعره همدصت قد.علا ىسالاو ريدلل نهكارسوم ىقتدعملا

 تحاصورك ذاعف عست هنارهظ مار يدم هئلث قتعملا نم ناريدلل هلوق نم درك ذا هجوال خلان منت نيد
 نم! نا ريدلل لاقي ناب اوصلاو نتملا نمكلذ:دافتساا.عاز دما هجو ىلع هرك ذرخلا فهنا عمرمجلا
 ىتس ناريدملإفزخ الا هريد مما ههدحاءررح ناكحواو هلوق ىأ_سوانق هئلثوأ اريدم هفصن قدعملا
 باوصلاو باوصلا فالح كلذ قدنعلاءاعستساو أ هلوةو ببن وصتتلل دهش, اريدمهتعق فصن قدنعلا

 (انق هتوق ثلث ريدملا تكاسلا نم هلوق) ةمقلا عد رفدبعلاءاعست-اوأ لاة.نارحيلا فال قفاوملا
 لصالا نال ( دعا نع ن اهل سدلو هلوق ( لاكلان ع ةيلالينرشءاش نادعلا لعدن مج رو

 ىلا كلم نم لقنللالد اق هنوك-لريدملا نيمذت فى قب امنا اذهو ةضواعم نام نوكي نا نامذلا ىف

 نهىلقتلا لءةءالهنال ريمدتلا ل جال قاّمعالا ف كلذ نكمالو كل ذدنعاس نق هنوكلل ريبدنتلا تقو كلم

 هماددعس | نم هققّدع لق اك م ناكريدملا نالر هنو لب ز فال: |ناعم هءف ناهذلا ناكف كلم ىلا كالم

 هلود) ىدنفاحون هماءدا سفالاو فالتالا ىعما ذهو كلذ لك هقتعن عنتماق هوم ىل اهب راعاو هيراحاو

 ريدملا نءكامال هلوق) ىلبز فلتلاردقب ردت, نامذلاو اريدم همدصت دفا هنال (ازيدم هلك

 هجو نم تءاثوهو تك اسلا ىلا ناهتنااءاداتقوىملا ادنةسم تيثريدملا كلم نال (انق هتعت ثلثوهو
 ق- ىفرهظناو نيمذ:لا حى رهظرالف تك ًاسلاسدصن كلام نكمل رهدسلا تقو ناله جو نود
 هعيس تناك اذادمعلا ه3 نا هعضو انذشل داب زعم ليز هقح ىفتك اسلاماقم هماسقلءاعستسالا
 هذ انائريدملا د3 نال همس قدءلا نعت ريدملاو ةعتريدملا نمذ' تكاسلا نافال ثمازاند نب رشعو

 / [اةلعلاف هكراش عئاملانال ( هعئامل نذال هلك كإع نمهنبافصن ىرت_ثاناز هلوق ) ىلحلا نبا نع

 ا



 0 ع هم او رح 5

 ديال ا ب ب سم مصمم مل ام

 هلوق نمهاش مشلا لاقو ىوج :ماامهدحالامههدح او لك نيم را .:ز!لاقاذنو

 نايا راد لاقىنع (اهاعةلئسملاوهلوق) انه ةكرمثالذا نماجرلا نمهياوص 0 هرشلا نم
 ال أ لجأ راد لو ىطةرسم ديعف ادضرادلا نالف لش لنا الالاقورحدعفادغرادلا نالف لخد

 قوءاضقلا عنتماوةشحافتم هبلع ىذقماو هل ىذةملاىفةلاه نال (اعاجاام,ةمدحاو تعب هلو 3

 فد طوقسو هير او هو هب ىذتملاودنعااو هو هنع ةباعس ]!فدنطوقسو هير اددل ى خقملادحاولادمعل

 لوول نال سكعلاد هده قو لوهجام واع |بلغف اميتم ثن احلا اوهودحاو لوهجش او مولعمةياسعسلا

 امهناب ناك اذااعاذه لكشا الو كلذلءاضقلا 00 ات داوم اغلاوه
 رحدسءلافمويلارادلا نالف لخد نا امهدحأ لاةفربنلا فاك نا دبعوأ ىلد زلاو ىندعلا فكة مأو دم م
 وعلي ىصعملا نا عماميسدل حاو لكق تعبالما لحدا فرعب وهرح همالاف لدي 1 نارخ“ الا لاو مرر

 ةقباسلا فالخم تناحتاوههكب شن اهعز) هسصنداسفي رقأ ام,مهدحاو لكن ال لوهحم هلع ىذقملاو نمر ل
 رارقالا ميملعاقتعاضباقتول ىت-بيصت هي ةهل سدلو هدعىف ا كاوهرخ ”الا نامعزبامهتمالاك ن اف 4و

 دسفف دعب ارح ىرتشا هنا معربا نم الاكن ال ىرعثاام ةعقا رغم لكى لو وخ- الاديغتر رك أمرت لك

 نيعئابلا دحإ ثنحباملاعناكن او زاحد_>او لج رانا: لمى نيددعلا ىرتشاولو امهرارق اي عبد. نا ل ا
 امكا<ىرتشملا لعل تاو ىنيبعناسلاب ع وهسفن قحىق اريتعم هدع رن الامهد> اهم ءلع قع هكلمىف 06 عدو د ا 0 اهقجاو ءارشلا ع اذافربتععرب_غهكلمىفلومخدلا لبق ىرغثللمعزوادع عابدناامهنمك معزلا] ند جمر إي ةنورو

 هياعىذقملانوكب ليلعتلا نان ريبخ تنأوكلذ ىلعةنيبلا مق:لامناببلا ىلعريسالوامهةلصىضاقل افا, ”كلؤ يي 4 تلقت روب
 ىدنع لاقنان فلاحا دتاولو كلذ مل اةنيفلاحلادحأ كلمىناعمتحاولا همت اق امولعم 0 1" نيرو 1 هع

 هنال تقلطو تع مويلا ند ناكن اا هتأرما لاق ثمويلارادلا. ذهل عند نالف نيل نارح ]دق هني تشيلو د
 تناكولام فال رهن :ىلوالا طرثدوجوبار ةمراصةيناملابو ةيناثلا طرش دوجوب رقمىلوالانيعلا ايا را 0 0
 نال قاطتالو دعب ال ل.ةو ردىرخالا ىف هيبدكل و لاتقو هربا سومغلاذا هلان ىلوالا |[ 7 0
 لزئالف مدعلاودوجولا نير ادننطرمشلا نمدحاو لكوهدوجوبرخ“ الاو لوحدلا مدغب قلعمايهدمعا . 0
 مح لدي نا قالطأ ايو مويلارادلانالق لحد ناي دعلاب هفلح نب و ادهني ق قرفلاو كشلابءازملا حولا

 7 اق لرجال يقلل لميت لع دركي اهنا ةخيس ناوهو خلا نحر جلف مان عشر
 1 | ٠ د ناك ناةعلسوو قحاب سلذ الخ ديل نا فالخل عقوق قالاعلا طرشوهو لوخدلاب اورعم |

 هناق 1 فال عقوق ىدعلا عوقو طرشوهولوخدلام دعب اورمعم ناك-ف لوخ دمام دعى. حل

 358 و فل نع ةبلال لرش مرحم محر لكى كسا انك" (هنبا كلمواو هلوق) خاراسأ ويتعرف سل

 ”انكادهزال ثترالابولو هكب رشا هعقلا فصن نعجن هيي

 ميصوب و ىناةنالا هلأقاعب هالبق د-او دقعي (لجر عمهلو5) راع الار راس اهفلةصالف كيت

 ىرتشاناوهلوق ن كان نامل د الاملاك ارااق ىلع نإ ىكذ ءىوج هن 5 ”الاةلةملادمقل !اادهأ

 ىرتثاولام فالخ هلع تع فهم رق ثيم هنال( همدصن ىأ هطنح تع هلوق) ترام بالا مث نجا هفصن |

 هلوذ ن م دارملانارعاو رهد> اونامز ىفاعم ق ةعلاو عملا عودول مك ال مح ىذ :-| عم هسفن د معلا

 رهنلا قهلوقو ىوج قافتالانأز زوال هنال قتعل اًدةقح هيدربمو كلملا لاو ز وهو» رث| كو مط قتع
 (هكرش برص: بالا نمت لو هلوق) هن هن رق صقش كا اوفاضه فدح ىلع همب ر 5 كإإ ههرال

 ًاهف هتكراشم هسصنواسفان ىضركي رمشلان انهربتلاو رديلاىفه.للعاماماو ىلب ز ىدعتل !ماذعنالا
 قرذال هنا عم هئناهنا كب رمثاا 1 _عاذااع طوريمناعذلا مدع ناهناضاق الرظا همقق ىدعلا ها ءوه

 تكلم تناكدوو تيور تااماذ اعاضأ :ًاروصتو ( اه ع نباةماجورت نان هلو: )هءاورلارهاظق
 رخاالا لعءاوسو هلوق) ىربوشلا ن نعاذ يش حالا عم داولار وشو جو لاا مب وذحأام راهربغن هناا
1 



 هلوق) ىليز رش هقتعاهلوقدرو ةياعسلاب هتهج نمدسسدن قدعهنامعْزب امسرتمدحاو لك نال
 قّدعملا لعن امهضل ا ىوع ري هنعأرّتب اهرتمالك نال (هيلعذراعسالو وهف نيرسوماناك ناامه دعو ا

 ةماقانعمزتلهيحاص ىلع ناهذلا هل مالو ةراعسلا عنع قةءملاراس و رسومامهنمالاكن ال هعزف

 ىديامهمالك نال (ام ىسنيرسعماناكناو هلوق) ىلي زهياع لوم ةمريغهرارقاوهقاتعابةنسلا
 قرفلا هجو (مسعإلى سالو رسوللىسهلوق) ىازانذاكوأ اقداص هلع هلوق ليقف ةياعشلا هلع
 ىعدي هناقرسعملا فالخدنعلا ىلع ةياعسلا ىعدي امتاوهراسعال هبح اص ىلع ناعْعلا عدي الرسسوملا نا

 ةياعسلا بوجو مهون ىننعلا مالكو ىباي ز ةياعسلا نعديعللاثريم نوكف هراسنل هبحاص ىلع نامتلا |
 اناك ناالاقو هلوق نمدارملاناب نيهاش ملا ناحاوامهدحاو أ نب رييعماناك ءاوسام_هدعلا ىلع

 قانتءاىلع اقف ناىلا هلوق) !ءبتمرسولل ىيس هنافىأ ارسعمامهدحأ ناكوأ ىسب نيرمدعم
 كنمتعبرخ الن يكب رشدحأل اق (عرف) لكل نءرحب لالا تيل فاتامىتحاقفتيلولف (امهدحا
 ركنا لوقلانوهف كنمهتب رتشاتتك ناو هت. رتشاامرخ "الل اورحوهف كم هتعب نك 11 ناو ىدصن
 اذكو لاح لكب هظح نوت "الل لب عسسل ىعّدمل ةياعسالب تع عئابلل ةنبالو فاح ناف هتيم ءارشلا|
 رولا ةعجارعلسعب مصالابد نقتلاز رتتو رد مكالا ىفدحال عس ملامسوم وارسم عئانلاولامه دع
 ىأهناوصناكي رمثلاىأ هلوق نمرهنلا امو نكح رششلادحا ىأ (ام-هدحأ قاعواو هلوق)
 ةروص نم نا ىنذالو لكلا نعةلالينرمثلا فلاةفلالا ىنألا مزلي نمةغل ىلعوهوأ نيك رشلا
 هلوق) ره نيعمتقودارملاو لام (ادغهلو3) راهلارخ 7 ىلا لكل كلما تورث ىلعاقفتب نا هلم
 اننهشامل ءالولاو (افاصن اامهرن الا هفصن ىف ىجسو هلو5) ردئةيبامهدحأث ن# (هفصن قع
 عس ل ني رسوماناك ناو هلوق) دسعلا ىلع هباعسلا ب وجو عنمال هدنع قدعملاراس نال (هدنعهلوق)
 قتءملاراس ناف كب رمد ىلع ناعذل ىعديو ةياعسلا نمأر عتب امهنءدحاو لكن ال (ئدىفامبنمدحاول
 نيبحاصلان ب قالخالف دهمدنءادكويراهملا نع انش دياعسلا بوجو عد« فسو: ىأدنعىأهدنع
 رخ الاوارسوم امهدحان اكن اوهلوق) امهد>ارأ نيسسعماناك اذا اهثوهامنا فالحل افاذهىف
 طقسفدععلا ةياعس نمأر يس وكيت لع نامذلاىعديرسعملانال (ملا هتمسق عبر ف ىجسارسعم
 ةفيذح ىنأ عم فسووباو ةراهنلا نعانخش هّدصح ىف هل يسرق دسعلا ىلعةياعسلا ىعديرسوملاو هنع + ةح
 نال (ماهتمبق عيج قىس دعدنعو هلوق) ىلبز راسعالاو راسلارابتعا فد عمو رادقلاىف

 ىلعشل هريغل لاقاذا[راصف ةلاهحلا عم هيءاضتلا نكمالف لوهحم ةياعسلا فصن طوقس هملع ىضقملا
 فصن طوقسوامهدحأ ثنحانة.:اناامهواذهاذكف دلاوعلل يش ه لع ىضقال هناقمهردفاأ اندحأ
 نال (رسولل هتهق فصن ىف ىسهلوق) ىجايز هفالخي نقيتلا عمهيءاضقلا زوال دعلا نع ةياعسلا
 ةياعسلا وجو :«فسو ىناكد دنع ىأهدنع قتءملاراسإ ناقارمعدب ,رسوملاوةباعسلا نءاربتي رشعمل

 وهونيكيرمثلا نمدحاو لك ىنسبعلا ف (ملانيلجر ا نمدحاو لك فاحولو هلوق) ءةيابنلا نعانخي“
 رهاظوهو نأ, امكلذرهظ هدارف:اب دنع اموتمدحاو لكل ن اك اذا اكةروصم هلكسملان ال عحتربع

 ى ا



 (نيعملا تف نمىناثلاءزجلا) 000

 أ ع. جربالو ه م سلام دفريقف د.علا ناريغانهال )فار معموأن ير صلاة م5 نودلا بحاص لعق أ

 أ هقتعأ اذانوهرملا فال هتنقر ءاكفا ىَدأ هنالائباعح أعاجا.ىذأ اع قت عملا ىلع ىعستسملا دنعلا
 هيلعهر ع.جربق هيق حرر غوقاو 2 دق هةيقرن ال ن نهارا ىل-عء ندث : هد هناالرسعملا ن هازل

 وساع ر سلا تاةنالأو ءقبامةهتذخأبو وورحاود ن ناءاعستسالا هقفلا عماو جنع ءردجلا قو ىابز

 | ارعسعم قدعملا ناكاذا ة ياهلا بجوأ هنال صالل ضراعم لم 5ك حاد معلا دع هدصن هم هءلام تستحا هنا نم

 (نيهجولا ىف قدعللا الولاو هلوق) ةءادملا جيرمث مدعلا هب دع نم مزادال اثنا نالةدراتملا ثالث يسب

 ا دويددعلا ىلع ى أ (هيلع دعما عجربالو هلوق) ىلي ,زئرجتلاو دعل قدعملاةه> نم ل صح هلك علا نال 6 0

 1 مذا قانلا قهكلمم امقل قتعلار < جوف لع مي رئقلاماو راسدلاةلاحف ةراعسلا نو-و مده] نعكام كير شل انا

 ىوستاورصتلا ول سرج لع قلل ة يانج يعم ا راجو هدنع قرا لزب ّ / ٍّح

 ا ماقمهمامقل ن متاعدنغلا ىلع 2 ءملا عو-رود.علادنع ةملالا سال“ ءاع دسال او هعد أون اووى قالا نوهت 4 : 5

 |ريص» قاسم | 0 ل لاو وتلا كفن اعشيبالا تك اسنل ناك دقو ناعضل اءادا, تكاسلا / 2ك . 0

 : | نال هجولا اذهىف قتعللءالولاوهاش ناىستسا وأ قابلا قت هع ناهلذ هضءد قدعا دقو هأ لك لاناك 9

 | ىتءاءاش نارا. لابتكاسلا قةعلاراسعا لاح فر نا هل ةلدار كلم ثدع هئيج ني دك قس .|١ فينتج
 ؛ ىقهنهح ن ندع دودوأ فاضت !ا!ىهلءالو اودرعلا دنع هكلم سايتحال ىستساءاش ناو هكا مءا قمل 4 احيا ,

 أد دعو هلوق) ىليزنيهجولا ف امم دياكرتشمد .ءلاءالو نوكيفرخ لا قاسلانوكفردلا اذه ىررر ,تار "دهس

 | نالوا باص نونالث ءاعستسالا تورث ىلع مزح نبال د امهريغو لسمو ىراذجلا ني ثبدحل اور هيلع 1 © 0

 | ناح را اال «امنلا ىلالودز بالكل را نيوذتل هجوال هنال ع ارسعم ناكن ا ىفاذلا دي 1 حي رس

 ا 4 ران دلما رد ال م انا عسا 500 تدع

 ٌْ قوةشمري غدنعلاىستسا الاو لام هل ناك ناهلك قع ن اهءلعق كولمىف مهلا ءدصن قدعاع نممالسلا "6في 1 ندر

 ١ فعض نمد عمجلاو هول احلا ىلاراصنالف ةيلاملا سا هيدا ىلع تدلي لب ةيان |ىلار ةتفدال ءاعستنالا ل 0 م 0

 أهلوقي هنع*ان غسل هملا ةجاحال (ارسسعم قتلا كيرسشلا ناك اذا اذه هإوق) يلدز نيبكحماتو لاو 350-07

 ةدعل مسا ا (قانتعالا موب هلوذ ىلاراسدلا قريتعملامثهلوق) اممعمن اكن اء[ تادنعو 0 يلب ىي
 ٍإ . د

 أ نيب نوكي نا الا لاحنا كد هيفافلت :خاناوهدعب ريغتالق ىقدعلا سفنب بجو ق> هنالريدعي : المعاوأ / 0

 |وهقهوق) ىجايزركتم هلال قل ءملا لوق لؤقلا نوكمفلاو> الاابمف فاتت ذم قدعلاو ةفر محلا ا ا

 تل :ىوج خعياشملا ةماعهيذخأ ال عجار هنا حيو ةفنح نأ ل نع ىو راس ع.جارهنار هاطلا (راتذلا ضم ع 7 اي

 / 2 7-٠
 | توقو هسو.لم ىوس قاتءالاموبرخ“ الاسدصن ةققرد ةاكلام هنوكمهراس وهصنأمىت :غلانعر دلاىف ا تكورر

 ىثحلا هرهظتسا مك ةفينح كأن ءىو رآلعج > ارراتةءاوهو ا ةهلدمو ىنر | عصالا ىندمو 7/1

 ىلنأق همون ىع عأد_ءلاناكول تح (قاتعالا موةياعسلاو ناعذلا دعم /اريتعملاو ةلوق) هل هللادجر

 فالي ناضل !هنع طقس لسع افارسوم ناكوأ ى عأ ع3 فصل ت2 ه3 دع ضارب
 ” اورتن نقلا

 ناو ركشمهنال علب لوةلافاكلاه ناكن اولا حلل موتبائاق ناكن اف ىدعلا موندسعلاةع3 ىف اسفلت

 ىقافلتخ ناو اكلاهوأدعلا ناك ائاق قّدعلل لوقلاف فالتخال ا ىلع قداس تا ااا
 (برقأ ىلا فاض : ثداحنازال موقب ولابلل قّعلا م لاعلل هقدعا هنا تكا اسلاىئاف ةعقلاو تقولا
 |لكربخاىأ (مالكدبشولو هلوق) ىبلي زتك اسلاو درعلا فاّدحخاول لمصفتلا اذه ىلعو تاقوالا
 2 3077 هاتسالزاوانا 0 يا 0



 ةشمن-'نب-س ريرييبجسصحصرح

 | عئادملا فامسب رغلان موردلا لاق اند ىساك قرلاو ىذا ج رح 1 را الو (أر خبال

 لعن نو مهفاصنأ ىكقرلا ”رتشو ةرفكلا نم ةعاج ىلع رهظول مامالا نال مامالا دنءام رحت نم

 |أررءاعتسالاةدكدملاناضهوأازضم (رر حنا هلوق ) يسبتنا ضء.ملاك ءاقن مهكح نوكيو زاح فاصنالا
 ناك ناوءاعستسا ةداكلاو قدععو) رند“ ةلانالءاش نا تاك .وأريدبوأ (ىستس وأ هلوق) خا غل . نعأ

 سد انك نيرو راع ءاعستسالاو نيعضتلارا م هلذ سده .اهناك نافانو ذأ ادعي رشلا |

 لعاو نويدملا نوذأ اك بتاك او ح عد رالافالاو ارمسوم نأك نأ س 2 را.خاهل نو .ةىلوللرا» 2و

 : هغولد ر ظنا نا ءالا هلم صا نكد هم كي مشل تارا ديه انا

 رهاظ نيهضتلا نيعت دعلاتامولو طقف قّدعلا هملع عنت»ا ناك ن اف يسوو أى وهل نكمل نا هتقافاوأ |

 ديعأاذ < نمنع كاع 1 نءدكام قدعملاعجر بسك د ءلل ناكو نعد اذ اف ةباورلا

 هلام ف بم هضرم ىف ناو نامضا ايذخأ هتعص ىف قتعلا ناكو قمءللاتاموأ ةماعلا لوق ىف هميصن ةعق
 نك تاداب 2 نمرعام ةروللف تكاسلا نر رمثلاتاموأ هلام نم ةمقلا فيت دج لاتو امه نعام

 مه سدل هنا نسا ىورو ةباو رارهاظف نيمضتلار ات نا ارخ الا ضعبللو قةءلاراتتنامهضعدل
 اردتع باكللاك تا لانالهتقة>ال ءارب الاو ه ٌتراولا قدح ىف ىقتعلا ىنعمو طوسملا ىله عت و كلذ

 ظ را يجلب زاذهاذك ةياعسلا نءءاربالام-ه ن كل ةياككلالدب تو روم اا تا ىل وملات ومب هتءقرشر ونال

 نين' عم ازو لهو بهذا ىلدءاعستسا هبولذ هنذاالب ىدعأ دقو (ارسسو هول نها وأ هلوق) رحبو
 هءابولو قا: ءالاهلذةياعسلاالانمتارعأ او راما ىتموالالاو عن أ ءاكرشلا دعت نا ناكلاوةياعسلا

 راك هللرضلالو لاعلل موق ائاق ناد 9 ىف اةلتءاولو 35 00 ارم ه.دصت هيهووأ ا

 تكاسلا يرشلاع اءىأ ملا هسهووأ هعابولو هلوقو رد راس ءاوهراسسن ىف انلتعاانكحصو دال

 ا

| 

 | ةؤمتلا ب اصك ةراكلاورمب دارا دز و تاراسخلا ندد يام ىلءرمصتقا امنا فيس لنا ملعاو
 اقم ىدقنلا ن دوتعق مرت اىلع هماكولو لا هلل ةياعسلا هماعسجو ةريدول نال ةيأعس انامل

 ا امهئايريصب تنأورداريجهرجا عنمما نافداعستساز عولو زاحرثك || ممم ص ورع ىلعولو زحل همف نااغتي |
 ' ناك نا :.اعسلا هنعتطةسىلوملا تامول هنا ىهى أ :رئافردتاناالا ةباعسلا ضع جرن اوأ
 ركذيف:صملاراشاواسب ىضاقلااضقو هعوقت نع ءانغت سالا ىه:دئاق ةياككللو هلام ثلث نم عبرخ
 || هنمعزح ىف ةريرما توم دعب هد حافتنالا ىلا ليدسال هنال هلاح ىلع كرتلارامخ هل سدل ناىلاتارامخا

 ْ ورزامادجاو رات نا ىلعريسكي رشا ناىف رهاظودو عئادملا فك ينتعلا ىلا هحي رخ نمديالف |

 اذاالا عئاد- لافورخ "لا ضعب لا فءاعسةسالاو ضعملا ف نمد هلا رات نا هل سدلو طوسالا ف لاق

 ًاءاعستسالاراتتخاولو راتخاام مهنم لكساف ناهضلامهضعبو ةياعسلامهضعراتخافةعاج تكاسلا ناك
 دعب ىقدعملا عجربو هلوق) ردا نع ىت بسام ضني ار داء ات ءاذكو نيهذملا هماع عنتما

 ً|ءاعستسالاب ةعقلاذخأ ىأ كلذهل ناكدقو نامذلاءادابتك" سلا ماقم مأق هنال (دمعلا ىلع هر نيهذتلا ٍ

 ا دب ىف لقا ذاريدملاكهم' ةمماق نماذكتف ,دنعةياعسلا عنعال يقتعملاراس نا اوهوىنالا لدالا ىلع ءانب

 ا ناعذلاالا هل سيلا ههدنعو هلوق) ةيادعلا |لا ىلع نمضاع عسجري ناكل ناك ةمقلا ىيضو بصاغلا

 ْ ا هو ضعملا دعب لكلا ىف دب ,رحلاتو.ئاههدحأ نياصأ ىنع ىننماذهو :(خحلاراسلا عما
 قّدعن لحرلا ف مالسسلا هيلع هلوققل هعنءامهدنعو هدنع ةراعسلا عمال قةعملاراسإ نا ا
 تشل“ ؛تحا هنادلو ةكرمشلا ى انت ةمقلاو مهقون" الا ةصح ىنىعسارقف ناك ناو نعخانغ ناك اهسصن

 | عبصناىتح هريغغسص ىف هةةلأو ناسنا بوم :حيرا تءهازا يك هنع#: نإهلفد علا دنعدسصت هيلامإ]

 / [اامنافتكا 0 كيلقللال ع قسملهنال رانا ست ءاز ص مل هنمهمهووا يتتملانم هسصن
 / ءاعتسالاوأ قتعلااما ل. هعبب ل سل هناىرئالا اةاطماكلم رسلن 5 ةرورمضنامذلاب هكالمأ ا
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 صماء افو ةلرر لو لق اذا ةئلاع :ىفالا (بتاكلاكوهوهلوق) ىوج
 0 : 0 كلا فالخ 1 0 ىوج ةيدسلل لب نا. ملل نم تسدل

 ءاكلا حاسفنالاق.ةر تام هنال بتاكلا الخ 0 عملا ىدعتب عسسل ىق نق نو هندب عمج
 ثتاكملا فل زسفلا لقشالو هىلولا هتددفاةقروأار هتومىف 0-00

 يصلاو(مدنعأزمفي قاتعال ا ا
 رع امالإ د 0 ى الانا هلصأو هلوق) كام ا . ق:«مدرتالاغاو ازاعهنوع

 .هتمامزلا هخ لافكحو رددالتدالا ىو اقرتفاف مسفلا لق وهو دع ةياّكل ا

 0 لا قو دسح ل ردو لب هنلع موق دخلا نق حليب لاما ناكتف اوريبدلا فالخت اذه ىلعو تا 0 1 لسن



 مي (نيكسمالنم 26

 رددلولا قتعبال هدالولاد_هد مالا ىدعاول ىعمو ذاع اهعشالف عضول اديه داولاامأو نماألا

 هتقواهدلواهعموةعملا|تعساذاو ةندمب مالاتقحتس |اذا نيم هىنالاةدالولادعاوعتبالو ردلا فو
 اذان نه رلا قو هيف هّمَأ عم عاببف نيدلا قود سافل عيمملا فدادرتسالا ىن اشي اهنا اكو ها |
 ىتح فلا ىف اهعشالو نيلوصفلا عماح ف 21 ةمدضالا قس قو اهعمانهر ناك تدلوق الماح نهرا

 دلاكو ىفاهعبتيالا كو رهن همالاعمت|ةمقر همبال عمتامعشاه ناك د لوب هنمتءافسهريغةمأ ىعشاه عب قبول
 نءردعست ىهف همأة اكذب ىذت.الوا,تمدخيءاصب او ةبهىن عوج و ةئاسودوةودحو ةيادجو ةراحاو

 لاقولو ترم دةفةثراطلاامأو هنم تام ةيلصاو رح دع ب زن نأب ةءاصالا ىأ (ةي رح او هلوق)هاشالا ا

 هدي قناكن ارا: لوةلافاهدب ىندلولا ناكن ا لاحلا كح دعب تلاقو ىدعلا لق هتدلوةيراطلا ىنىلوملا |
 لوقلافريب دت تعا ناكم ناكولو ىلوأ تس ةندباماقأولواسض» اه لوقلافامويدي أولو هل لوقلافأ
 دلواهعمو اهجوخأو برحنارادنمةأرعارسانأب (قرلاو هلوق) رهتامتنمب ةندملاو هلبع ىلع هنبع عمملولل
 (ريبدتلاو هلوق) ردرورغملادلو قرلا فهمالدإولا ةمعمتن م ىنثتسب و رهن اهلمم ققراهد[ؤواهكلع ةناق
 ةيريهظلا نع ر هت دمقملارمب دتلا قاهعمتيال هنالحراشلااءرك ذاك ادم ةمالاقاطمارعب دتالماحاهرد ناد
 اذ أ ىلا توه ع ىتحدلولا ةيمومأ كح ىف اهدلواهعت تلمفمدلو مأج ةزنأب (دالمتسالاو هلوق)

 تءافالماحهتمأ بتاكنأب ( ةناكلاو هلوق) رهندلولاةمرح بو زلاطرتشرملاذا انعاذ هدمقب نا تشو
 نورفاكلةرفاك ةمأ تاجولامرأ لءاشالا ف لاق (ةهت) ةياكسلا تقو نمرهشأ ةتسنملق الدلو:
 ( لبق هنالريسال هنارظنلا ىضتقمو هسبأ مالس اباد سم لمت ةرو ريصلاهعس وكلام رود له سر فاك
 قر نعمسللاصيلخت هعضودعب دلولا عسب ىلء ريح لهرظتاو رهن كلاملا تح طقس الهيو موهوم عضولا

 داوو هلو) ررحيلفاهع.دب همازلال هجوالذ اكلم ىتاهئاقمل هّمأو دلولا نيب قدرغتلا هنم مزاناورفاكلا
 قال هل كولمم اهءامنال ةمالاءامهض راعي الو هيلع ىدعبف هنام نم قولخم هنال ) رحاهدمس نمةمالا

 هلعل كلذ ىضردق جوزلاو انرك ذاعاهمن حان رف ةضراعملا تقةحتذ اهديسل كوامماهءامنالريغلا ةمأأ
 هرلع قدعبف هئام نم قولخم هنأب ةلّمسملا يلب لا ليلعت نا لعاو ى.ساكمد الوأ ةيرح طرتشااذاالا باب زن

 ارحالا نكمل مالسلا هيلع ىلا نباميهاربا نأب عطقتلل ان قلع هنا قيقحتلاو ربنلا فلق قدقعتلا فالحت
 اذاهنات قيس اكدورغملا دلو هدعاقلا نم ىنثتس هنالعا مث ةرايعلارهاظ هيطعب مك ىةءمتاكولمم قلع هناال
 ةءلالمثرمش ةموصخلا موب ةعقأارمتعتو ةعقلاررارحااهنم هدالوأف ةنق ىهاذافةّرحاسهلا ىلعةأر عاج عت

 ءاقرأدالوالافاربدموأ ادمءو أامتاكم ناكو لفارحرو رغملا ناكاذا اذهو ىزعءاضقلا مون احبسالا لاقوأ|
 دلو رن اكن أبن عقيقر نم>و رز نمارحدلولان وكيدق هي ريهظلا نعرهتلا قو ىدنزحربلا نعىوج

 وهو ىو لاق ىلوملا دلودلو هنالاّر-ناك ادلو تدلوفهالوماضربهتيراح الا هوز ىنج الدعوه
 ىلوملا لع تعي مئاقيقر ولعب ذشنمح هنالةيلدأ الة ضراعهتن رحنا لاقي ناالاةدعاستلا ىلع لكم
 نا امهتدب قرغلاو (مللا لكلا ثح نم امهرياغتل هلوق) ىرتنالاكاالذثنحو ةيعيتلابالةيارقلاب|
 قحواىلاعت هللا قحوهو هتعاط نع مهفاك-:دساءازح هدابع ضع ىلعهنلا هكر ىذلا لذلاوهقزلا
 روسأ لاذ. املوأو هق-وهو هدف فرصتلا نمصثلا نك-ةوه كلملاو ه.ف فالخلا ىلع ةماعلا(
 كار هل_عج ىتعم ىلع ديدن ايهبكر ظفلور رد مالسالارادىلا بارخالادعبالا كلملاال قرلاءفصوبأ
 ىتلاديبعلا نال عاوهداز ىزعنودلا هيلع تدكر لاقي ىلع هيئالث لمت من ةغللا تك هدحنإ
 دنحال مومق كإمالو هلوقو ىلشلا ن ءانذشدح ال ,_مف كإمالو لماكم مف قرلا ةعكلا ةمدخم ىرتشت

 فاصخملا مالكنماضدأ اذهدافتسو ىرتشملا قامعاب قع الة معك اةمدخم ىرتشملاد علا نا ىلارعُس ١
 هعببالو فقولا قيقر قدعهل سيل فقاولانا ملا ققراسهءمو ضرالا فق لجرلا باف ركذثدح|
 ناعرشلا ىح ق لان وك هَحَو (ةقن) 1 ا هناكم هذه ىرتشسل هعمبهل ناك للا نعفعضاذاالا

 ا

 قل 3
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 ٍ هسما قتعن قتعب لكلا نا لصاحلاو ) وني لوأ ا ءهةتعىونءاوس هلوق) ىوجادلو ريصسس ىذلالحتا |

 (نيدملا تف نمىفا لاءزجتا) ا

 نيعونىلا عونت, كلذ لكو توملادعب امىلا فاضمو قاعمو لسرهو>و ىلع قانعالاو حي رصلا ىرم |

 ةمنالروأ نا الجال قتعلاكح اصو ةمصعموةب رق ماسقأأ ةنالثث ىلا مسقنس كلذ لكو لديربغو لد
 (اةةعالماحررحولو هلوق) ىبليرقالطلاف هجولاانسدقو (لوالافييذاشلا انالخهلوق) ىبلبز
 هنهنأ ىرتالا ماك الا قح ىف لصفتملاك هنال قتعنال ير نافهرثك أجرخمال نايفاثلاهد_.ق
 ىأ (دلولاو لماحماىأ هلوق) ربنجيرخ ا هنال ىناثل ا كا ى :رعو لقال يرجولام قالخ ةدعلا ذقت

 ةنس نم لقالّتدلو ناءادصق هملعق تلا عقو نافرثك الوارههشأ ةس نم لقال تدلوءاوس ىأ اقلطم
 اضأأ قتعي رثك الت دلو نانهمأ ةمعتد رع مو ناو هبأ ىلاوعملا ادبأ هؤالو لقتش الو تعي ريم

 لاقوارح كلج لانا (هزرح ناوهلوق) ررده-لاومملا هنباءالو زفيهدعب بالا قتعا اذان كل
 نعرب ربك أاحورخامه واق ئدلو تدلوفرح كنط» ىفدلوربك أل اقولو رح كذطب ىقئتلاةقاعلاو ا ةغضملا
 هنالناقتع امهم اقروشأ ةتسىذم ليقاثلاب دلت ناالاامهتمدحاو تعب ملاعماحرخولامهناهرهاظو طدحا
 هجوالذا (لماحنا نوددلوق) عمف فاضمدرفم هنكلادرفمرك ذ ناودلولاو ريكآلا امهناام ماع قدصب
 لحانوكن ا ىلقعلا عضولانالرهنحوضولا بلق همة نال اعدتالو ةفاضألا مدعلادوصقماهقاتعال
 مص مالا ىلع هطرش نادل ام ىلع لا قتءأولو هداز جز عهل بلقف لمعللاعبت مالا نوكامأو مالل عمت
 | قتعملاربغ ىلع قتعلا لدي طارتشا نال مالا ىلعالو همل ءربغلا ةيالو مدعل نمنحلا ىلع املا سححالو قدعلا
 ةواعم هنال ىنجالا ىلع نتعلال دب طارتشا زوحالانلق اعاو نيد هتما ىلعىلولل بحال هنالو زوال

 ثدح صاصقاو عاخمال دب فالس ةرحالاو ناكر ومال ضوعملاهل مس نم لع ضوعلا ظارسشاو
 عموربغلا قحامهنع طقس امتاواثدشدقعلا,نادمفتس الءأرملاو لّاقلا نال ىنجالا ىلع هطارتش زو

 نالمالا ىل_ءالو نينجا ىلع املا مالو هلوقو ىان ز ىنجالا ىلعاذكفاميملع هطارتشاز احاذه

 ىتعب اللام ىل_علجلا تعا اذا هنارك ذثءحرونلاىنامهفل زوال ىتعملاربغ ىلع قّدعلا ل دب طارغشا
 ناولام ىلءناكولام همالاكم ءوهلوق ذا ةضق انمرهنلا فاضن أو هماع بجو نملودق طرعش لياقلطم
 هؤادأ ىأ ب ناو هلوق نمدارملا نوك نأأالا هماع بجو نم لوق طرشن نكل هلوق ضقاني تحيل

 زوم لل-هالهندلو ناب قاتعالا تقو للا مارق هقتعل طرتشد طقف لا تعا اذا هنااضن | ملعاو

 هنال دع ل تقول كلذ نمروشأ ةنس نمرثكأل هتدلو ناو قاتعالا تقو هدوجو ان. ةردل تقولا كلل ذ نم
 تقو نمن دنس نم لقال هدلتف :اووأ قالط نع دتعم نو كحت ناالا قاّمعالا تقودوجو نتن
 هقتعأ ني ادوحوم ناك هنال ق دع دن .ف قاتعالاتق و نفرغتا هتس نم 0 النإك ناو قارفلا

 هدحو لحاربب دين اىلا ف:صالاراشأو ىليزهدنعهدوجو هترورض نمو هنمدسن تش هناىرتالا
 اهنطي ىفام ءانثتسان ا قرفلاو اهتهز وو اهنط فام قتعا اذامالا عيب نوالواولاق ىلوالاب يمص
 ةّسسنملقال ةدالولادعبالا عنا نالطبب مال نكل مهلا فالخي خحاذكف ادصقزوحالاهعيب دنع
 لازيالريبدتلاب ناقرفلاو معالاوهزومالمالا بهوول نطبلا قامريدامدعب و طوسملا قوروشأ
 ةبه ىعم ىف نوكيف بوهوع سلا لصتمبوهوملاق ريبدتلا دعب مالا تهواذاف نطل ىناع هكلم
 تامو هي راح ن طب ىفاعىدوأ(عرف) رح كول تريغنطبلاىفام قتعلا دعب امأو ةمسقلا لقحاهف عاشملا
 هلوق) هيرعهطظلا نع رج ةدالولا موندلولا ةعد ن ونعذ» و مهقاتعازاحةيراجتا نط ىفام ةئرولاقتعاف

 دلو بسن تنثاذاواهمناج مهن نقيتمهنالواهناح حرتفاهءام اكلهتسءنوكرمءامنال (حئادلولاو
 لةشواهاذغي ىذغت,ىت حوا حاونمو ضعكّل اصغنالا لبق هنالو ابثربو هئرتىت> ةنعالملادأووانزلا
 بن اجريت اذ ذوب رأ اهمئاحناكسفاهلاعمتتافرمعتلا نمامهريغو قتعلاو عسبلا قلخديو اهلاقتنا
 اهفاصوأ مالا ستي الهال ىلوأ ناكل دلولا لدي نم: ابدأ لحام فنصم ارمعواور رداضي.أ لابملا ىف مالا

 كلا



 1 (نك .ءءاملع)
 | ىضتق انش طضم هتيأر ىذلاو قيقا ىفكله هل سل هناللاقب ناقش ناك هنأن ضرتعاو ىببتنا

 | ىصلاامأو طةفدالولاريغةيارقلهسنلابوهاما «.ىحاصو مامالا نمر ةمدعو تتاكتلاىف فال انا

 'ءارشلاك امهريغوأ ةمصولاوأ همها, كلملا نوك نا نمد هملع مرح ا محرنا ىذ قّتعف قرفال هنارهاظلاو
 | ىتعبال هنم مزح محراذ برج ارار فكل دول ىرحلا نال هلوق) رك ذا لماشلا كمان فنصالاريعاذملو
 مسملاوأ رحل قةعاولا ذكو تع ملابعف هسيرق كل مول سما اذكويغسو:ىنال اوال امهدنع ىتعي (ةيلع
 امهو قتعلاب هتلازاكلعف هتبق ركلامهنالوقب وهق تع هدنعو امهدنع قّتعي 1 برج اراد ادع

 هتيرح لطأ ىل رحلا ىلع,البتسالا أ ارطولو هرهقوهدب تحت هنالود.ب قرتسم هناسلب قةعمهنانالوقب
 /"*رإ 1 0 0
 0 0 قتعاهلوقق درعلابد ارملاو ىجارر دع هنعمدب لازأو هلدس ىل خول ىتح هن رحلاعنع نالوأن راقملاو

 1 00 : 700 00 : 3 : 2 كاك عاجالابىنتءاممذوا اهسمديعلا ناكن او هلوقل ىبرحل ادمعل لا تعب )بر اراد ىف ادمع مملاوأ ىرحا
 0-0 ٍِس مءارا ايدارملاو رهن مغارملاكو عف قاتعالامال لذا ىةعهنال هملععالو الالاو فسوب ىنأدنع هل.و الوو

 22 9 3 5 لوسر لان اد.ع رن هناىو رامه.ف لصالاو ةياغلا ف لاقمهمالك ملعب اكاد سمانبلا برن رك دبع

 كوني كا 0 هام ةمغرلءلااوج .رخام هلل او دج اداولاق مهملاومهملا بتكف ملصلا نق ةيدب د امون لسو هءلع هنا ىلصولا
 وي هيي فيرا مالسلاهملع بضغف مهمل مهدرهللالوسراباوةدص سان لاف قرلا نمان رهاوجرنامتاو كنيدي

 يت يور تاير 0 || وهال اقوه درب ناتافكاقو برش قم كلج هلي ششي شن رةيشتماب نورت نانا ” فاجر ور انآ, امسلو عميان در نان انياتو رض ميل هلال ل كل مط
 نإ ا مي, © ||| لسااذاامفالخءادتبا هقاقرتسازص رفهسفنب سانلاىلوأراصف مالسالا» هسغنزوسأ هنالو لجوز علا
 ل ا 0 سنالانيطاسشدحاو (ناط.شلاو هلوق) رحاز اح ماضر هتنادجوبدارأ ( هللا هول هلوق) ىبهتنارسالا دعب

 001 كله ىنعع طاش نه ناكن اة رئازوأرمخلا نءدعب نطش نم هناك ةيلصأهمف نوذلاو مهتدرعىأ ناو

 / يختل +1/ || ةراعورفكمصلامظعت نال مظعتلا دصقدنع صل قاتعالا,ىأ هررفكو منا ناو (مصلاو هلوق) ربغ
 1 ل: 1 . 10 ّط 211 0

 زبير رح تريلا فاد / || توف هنم ف اخياموهوااثلم ناكءاوس (هركر و هلوق) هحرشو رب ونترفك م صالوأ ناطسشلل للاتول ةرهوحلا

 كني نب 004 نا.( ماغاو هلدؤالو نوكيشلذ موارسعموأ ناك ارسومد كم نهذن نا هلوربن عوير ب_غواوضعلاوأ سفنلا

 عسر لصاحتاورطضملابرمشك حاصن مناك اذااماركحبلا دصقب كلئموأ م ردع نم ىأ (ركسو هلوق)
 هنأت ىوقتل او ءارقسالا د_صق. لب ركسلادضقبال ثا ملاو تاعلاريغ نمةذختملا ةيرشالاو ةيودالا نم
 د لوق ىلعامأ مامالالوق ىلعاذهورب ركل ىفاذك ق اتعالو قالطالو فرصت هعم مصداال ءاغالاك
 ةفاضالااذكو (كلمىلاهفاضأ ناو هلوق) ره رطضملا برششالا جيرذيالف ماوسركسم لك نا نم همىتفملا
 هنافدكلمفوهورح تناك تكلم ناومكل يرختىت الاب دننقتلاورح تناف كيرتشا ناكهسسملا
 ىد.عت نأ ن اهمتاكلل هلوق نب و اذه نمد قرفزمحتت نئاكلا» قيلعتلانا نم قرعا للاهل قد
 1 ذاوضعب ىف تفلتخانتملامسن ناهلع او عئادملانءرهناروصق ةفاضالا ىف نال تال حورس تناق
 رهلاف حرمت هيلعو ىف .الاباد.ةمورك ةرع"الا ضعبلا قو ىليزلاو حراشلا حرش هملعو اقلطم كلم ا
 ناالاهفاضا الق يلعتاذهناهمف (رحتنا:ك تكلمنا لاق نايهلوق) :ا ى الايدسسقتلاو لاقاذهلف
 هكلم ىنو هورس تناف تحلم نا لملعت ىتركذام كلذ ىلع ل ديازاحم قملعتلا ىف ةفاضالا لممتساهنالاقد
 تدةس نارين اردعقتو موقتو قيلعت ارح صن ( عورف) ىوجزيت نئاكلاب قيلعتلا نايل املل تع
 رحةصعلا مدقوه ىذلا ىدنعلاق# هيلعءاملا ضرع دارملان الق تع برش ملوءالل ه,تهذف ىراج

 قتعلل ورك د دةورد قدعب ال نسلا ىدازواو نيدي كلملا ف ىونو قدتع تنأ +« راف اوه ةئس هدصص نم قع

 رفاكلادب لاو زاهتمو بيرقلاكلمابنمودالمتسالا اهنمو بسنلا ىوعداهنمو قاتعالااب:مدريشك ءانشأ
 9 ًاءد بعل لاقولو هكلم م ناسن دمعتي رح رق اذااينمو فئاطلادسعىفان 1 ذاك ل اهدعنع
 .ىرحامو هناك عب رص ماسة أ ة ثالث ىلا مسقات قدعلا ظافلاو هني رك مرارة الهلع قتعب نالف قدتع
 ننس ل يي يي يي ل تك ------3



 (نيمملا هتف نما زجل 1
 ءارللو ةيعرشلا تافرتلا لعردق اص تعلاود اسماك دنعلانالد.قلا عفر قالطلاوانس ام ىلع |

 نكي ئثهرا تنثرلاهةلطاذانحاك تلا حلاصمم اظتنتلز و رمل نم ةعونماهتازمغ بو زتلادعب ةرداق
 راكم ١ نازوحبالف عاملا ةلازا ن مىوو 'ةوقال تدثملا ناك شالو عناملاابتععف هرب لد لق نما ,ان |[

 كلم هيف ندي هنالملدب حاك_:لا كلم نم ىوق أن يعلا كلما ذكو سكعلا فال ىوق ة الآ فعضالا |
 زوصال_فضالل عوضولاتةسعنلاكامالا لب  زئال قالطلا ظافلأو امهلب رت 7 قتملا افلا ناعم دعما

 نمىوقازاحم ال« ىف طفالا لعنوك.ال نأزاجما طرش نمنالسكعلا الخ ىوقالل هيراعتسا |]

 اذدهلو كلسس تما هلوق ةلزتعراصق بسستلا ن 0 ا لخغق هع

 ىهوام_ تدب ةلء املا تنشأ هنال (ةينلامالارحلا لم تنأ :ىدعب الو هلوق) ”ىأب زساكنلاب صتتعالا

 (انقلطمرحالا تن اعقتعوءلوق) ىلب زك ثا ينال قت الق ةساخ نوكندقو ةماع نوكندق |[

 حب لهاوا ايندلا قد دع لكوأ ضرالا قدنع لكم الو رح ىلام لكم الو ىون ناورحما لئمالاتنأ اال

 ناورحنال مالا ت نأ امالدلوقورحبلا نءردرادلاوأ ةكسلا هذه فالخ ىتفيهي وىفاثلا هنعرارجا|

 0 أام هلوق ىفةمنلابقتعلا نوكسف ةسدنلاب قتعب هتاقر 2| ليتنا لاقاذااعلكش ا كلر

 ْئش همالغرمأ اداىتفملاه.شمن ءىوحلاد.سلا هلقنامهنم ىنثتس رحالاتنأ ام هلوقب هقتعنالعاوابؤلوأ ب 0 7

 هلوق ىلعالهلوقمعملوقلا لع فوطعم (بيرقكلعوهلوق) قتعنالوالا 00 07 كر 0
 ال تناانماوخو أرحالاتنأ اميقتءوهلوقريدقت ذاردمالوقلايدارأو رهن هوتدةاكرحالاتنأ ا مهرب 0 0 0 0

 | 10 تاكولام وفن رقلاكلعىتعلا ف ناطأورحتنأ.باملا وأ هلوق ىل_عاقوطعمر لاى هلعحو ْ 0 هب ورع ا

 عئاد.لاق ودب يلع نمد الو ىلوملا ىلع قتعت ن نم نوذأملا ىرتشاولام همالكمعوهدنعهردق, قعيفاصقما 0 ٍ نوب ناوا

 نالق أهعس هل سدلو ةمالا نودابتطب فام قع هذم لماح اهيبأ ةحوز ىرتشاول 0 0 0
 كلم هناناهاج عضت

4 
 ىل كوام لكهلوقن قتعبال ىتح كول لات لخديال لحل انا مهوقل فانماذهو ىوتناهملع تعسف ءاخأ

 رعت دادملاقلاق اةلطماكولمم هنوك اكد مئثلا نوكن م مزاءال لوقأ ورحم باو + اىلا جاتدفرح |

 قيل أ يصوم ناكن أ, طقف لسجل كله ف ناكناو لعد دك م همأ تناك كوالا + هات اي نبع  كإ ِ 0

 0 رههرطع ه3 د_طلوملا ىلع بالاخ ةوار ط هدو>و قنال قالطالا ىل_ءاكولم ى الأ تلوم كلموو 05 2

 هو </ , ع 0

 ارقلا اذكو واعاضر تالاوحت ناهتعةيمرملا كاك_ةنال ةنارق ةلاو ةممرحلا نيد مزالتال دا ملعا )م رحم أ هي ير 8 1 7

 اسرار هلا هةمرعتو ىنعب هلوشب ةيلاليتربشل اق مرت اديق اذهو علاتنب وحن ىفاهتعلفنت | 0 0 1 ا ب 2
 ىقتعلا نال (متانادلاوأ الامام قحاب يقال لاو هلود) قال عار هنأ ىهو هع هنب |كل مول 4 0 0 "لمت

 قد 0 الولاربغو هز كك اناك-طد“ :ولاوهو تانار ةلابرقأب طاق تالصلا ئوقأ 0 رو ورام
 الالدتساوأ ابق دالولاراهق اسحلا نكمالو كن اذه قحقاذكف تاداهمشلاو ةاكزلا عضوكماكحالا 3
 هذه موحامناحاكنلا نالو رخوهذم 006 راذ كلد هنممالسلا هيلع هلوقانإو دالولا ةيارد نءاملو زن د 5-0 0

 كالذىف نيه اكل مووحرلا هعبطق ىلا ىَدوف شا ارفتسالاو حاكنلا كلم ذ نعبد ر ,لل هنأ كةيأر لا ل
 لاقو هلوق) ىجلب رهنع كلم قدن :اقب نع | كف هح اكن كلم ن نءنبد هن ا[كسف استر أ نكمل أ : /

 ةربره ىنأ ىلاهدانساب ىواسطلات د>امههجوو ةياغلا فاك كلام لاقدهنو (ارهاوللا ناس ْ

 هلوق نأ باول او هقتعبف هر رتشءاكولممدح نأالاءدلاو دلو ىزحال ممهيلعهشا لسعات ا
 ءارتلا ناكيف هئاربت حو ىأ هنارعتن 00 و ىمتت :|نمش دس 2 نياق ةمقول ون هنارشد ىأ هقتعمف

 هبالكحا اذهل نونحماو ىصلا لهأو (انونخموأ ايبصشلااناكواو هلوق) انش هكح ةطساوااقاتعا ْ
 محرطناو ىوحلادبسلالاقاذ دش تاعلتملا نامكو هنقفنلا هراشق بد , رلاوهودصل ا ى>هي قلعت ١

 ر ردا تف تتم اما تاق ىجوتت أهم 0 هسب رق ىصلاكلمولام ١

 در دقلاد نع موزللاو قاتعالا ىلع هبردقي مان كعمل سيلذ اهلع باك تالهاخأ ى متاحا

 ىو 1



 مهاب (نكحعمابب لغ)
 مالعالا درت نكي ناورحان ىفاك هلاقيدصت فصولا كلذ ق.قت نعضت هةهج نم هنا: |نك< فصوب
 فقورعيدعلا نك اذامتاث ا لا لمع نوكي نا شو جفلاىفلاقظفالا اذهءاهتانا نكال ةونبلاو
 ىنأ اب لاقول دن ع ء دمر نباوداز فو قدعف هلاتيدصتستلا تش نا بنا لكس وو الاو تسال

 ءاهقفل ا هفح قدازشلذ عج ىف دعت الىتخأابىتلاخاب ىتعان هدي راحل اقوأ ى عاب ىلاخاب ىذا

 بسذلا نم>الل ليانتملا حالا قالط ادد.ءقو تعب الار ,ةصموأ ةفاضارعغمهادانولهناىلاراشأو ةيئلادالا

 ألا نههلوق ا انوا وعر مع سنلا ل ا أو ىأن ا ,هدأ عاضرلا ندوأ

 اضأ ةونبا لق ناو رهغلا بحاص مالك قواولافرردىأوأ أ نم لاقوكلذك لد ادق ىأو
 عابر .. ضراعب الزام ا اذهلئماناق ىنبا اذ_ه هلوق قالطان ىتعلا تدي ف يكف عاضرو بسن نيب ةكرتشم
 ىر 0 1 : ْن وكف ةونملا ةمزال ديرحلا نافرحاذهوهو ةقالعامثدن دهنس ن 01 راما اراصا تءئتءااذاف ةقيقحلا

 : 00 ١ ىقلاق ىأوأ لق ,لاذا هلى جاذ ههلوقبىتعلا مدعو لاقررد م زال اىلا مو زلملازن م ه لاقتنالا||
 . ب 1 0 ىأ (فالخلا ىلع بق هلوق) ةيلال مرش هلم هذمم ءأ لب مالاوبأذا بالا نأ ىف رمح الوةلسل العر

 ا هو وهو (اءاجا تس الليقوهلوق) انطمش نا ضضاتقايراألادتع قت ونيس س١ قتنالفأ]
 كر اديزب . دار/., , تايو/ |اوهاذاف توقان هنا ىبعاصف عا اولاكى مدلل ري علاق ىلا سنج نم نكح اذا هيلاراثملانالرهظالا
 دادإ 0 دمع | محن ا مسمار اك 2 قاعتذ ناسنج مدآ ق/نم ىنالاو 8 ذلاوالطاب ناك جاحز

 0 / ل م ظني هدنعل ىننهدهلاقا ذاام ىل-ع ءرصتقاهناالا ناهرعلا قفاذكو خل ءفارارقاوأ انما مودلا ف مالكلا
 انش ىننا اذ_ههتب راح لاقوأ ىتنب اذه ىلاقولو ةيناسخا :راسعو ةملال زرعت لكل اامهماع يصوم

 ناوهومهننب هيف فاتت لصالا ىلعاعب رفت ىلي ئلاكذ (حلاىرادوأىراجوأ ىدبعلاةولو هلوق)
 رحاد- هديعل هلو ب رذاذه ىلءو هصتام ملك ملا قمدتعو امددنع حق دعبل فل زاحنا
 ناو هءماكتلا فصل فلالا همزلب وقع هدنعفرادجا اذه ىلعوأ فلأ أ ىلعكل لاقولاذكو رامجوا
 رونتلا قوى ىتناَذ_ةمقحلا ثوم ةلاحتسالا مف انالخ مهد قلطم ىف ندلاو دب رحنا توم نامل

 هنأرعا ننعج ولك ىرادجوأإ ىراجوأ ىدبعهلوقباضرأ عما وىلب زلاو رهو ار هحرشو

 تر ا ىذلاو ىبتناه :ىلاوأ ةمحما هتمأو هنأ 0 ولال هتأرعاثقتلاط قلاطاكدحأ لاقو رحوأ ةمج و

 تنقال امهدنعة قمح اردعتل طقؤ مامالا لوةوهر و ا : عجول هف قالطلا عوقو نا ىل رهظ

 3 ىتشف مامالا لو5 0 ءامااهه وقوه هتدملاو اهنا هم مم أنييواهنس عمجولاهف قالطلا عوقو مدعو

 ا 1 قع الث بح كلعىل ناطلسال هلو نيب قرفلا هجو ( كلل ءىل ناطلسالد مدن ال ىأ هلوق) عواولا
 يدشن“ واق. || دملا نع ةرابع ناطلسلانا نم ىل» زلاءرك ذامةمنلاب ق دعب ثح كلعىل لءدسال هلوق نيب وىون ناو
 نم و 0 رافت وهف قتعلايد- لا لاو زلت انئلو بتاكملا فاك كاملا ءافتن :| ىلع ل ديالاممفنو ةحئاوأ

 3 2 موا نالامتاكم ناكن او هك لمم للعالدس ىلولل نال قّدعلا دس هقلطم نال ل دسلا ىف فالخ ريتعنالف
 نان هرينلا قدرك ذاملوقأو ى "0 نعول لا لاقو هسف قاد هكلم ل 0

 ى رار طنلا هم_ضتقي ىذلاوهو حفل | ىفىلاق هال“ لات اقهيوة-نلاب وتعب , هنا ىلابهذةعياملا ضعد

 هيك فال (ةياكوأ هح رص تناك ءاوساقلطمقالطلا اظاغلأو هلوق 7 ىضركلاورك ذا دسأت

 00 92 5 لاقولابسفو عئادملا ىفاكةمن لاب عقي هنات ىراتخاوأ ءكدس . كرمأ ىلا (الوأ ىؤنءاوسو هلوق) را
 َت 0 1 يان ع قتعلا ىفوأ كقتع فكن رمخوأ قتعلا ى :راتخاافلاقوأ كدي فك قع تلعجوأ كد كقتعرمأ اهل
 2 00 8 6 هتمال لاق فلا ىنو َك مع هنال ساجا ىف ىتعلا در ءلاراشخان مل ال ن نكل رصونال ةمئلا ىلا اتصال
 .ىما : نر اضن ا الطلا تاناكنم ناك ناواذسو نش فاق الاي ىرناذاقتعلا قي كلذ .دالاقوأ تنقل

 قالطلا ظافلأب قَد هب فاش اادنعو هلود) رهن طقف قالطال ةناكناكا امةراعتساوهاس اعنتمملاناالا

 ةوعنلا تان اقاتءالاناانلوكلملا اباع بالا تمار اذ لكنا عرس قيالاك |نيظفلل | نس نال(ىئوننا

> 
 اي



 ا ا (ىجاابو ىعااي بالهلوق) ىايزرهاظلا فالس

 2777077070 0ر0 يملا

 (نيعملا تف نمىفاملاءزحلا) ا

 ناناثش هطرمثف هنم همن تونث امأواقلطم مامال ادزعىبا اذه قعد هنا لصاح او ىلو أن ناكلملا

 نوكين | ةثالث طو رثلا ىنعلا ل_عجو ىاب زدريغن «ثسنلا تراث نوكمأل ناو هل هلثمدلون نوك

 نال طقف نائيش ط مرشلا نا قمققلاو ريغ نم بسلا تدان ن ركن لو هلل هلشم دوب و هنمريكحأ ىل وملا

 لل هيف خلا ةقينح ىأد نعى تع ةثالثلا مو درمشلا هاهق هلوق ن نه ىنيعلا رك ذاممن لالا ن ع ءىنغ ىلاثلا

 فورعم ناكوأ هل هلثم دلونال ناك اذاام ىهو طو رمثلا كتر رت_كعركذ هلبق ع نم طقس هناهمسو رهاظ
 هل-ثمدلونال ن اكن اواعاسج هم تدر و قتع ةئالثلا طو رثلاءذبمفاذكهةرابعلا باوصو بسثلا

 اذه ىلع كلدب قد 1 :الامه دنعو هسنتدشالو ةفتح ىأدنع دعب هرخرم بسلا هتان ناكوأ كلم

 ماسالا نم ا قام هءدقتىئش 0 ىقلعتم (ةينالد هلوق) ليلعت 1 خرم هك دام

 نا فش لو قلخأ نق كتفنعأ لاقولكدريق لا هنال (ىفاشلا لوقوهو هلوق) كرج

 هذه 2 الفا ٠ نكميلاراصنف هت رسنعارامنا هنوكل هت ةمقحال سم ناكن اوهزادك

 ةقيقحلا نع فاحزاجملا نا لع ىنسم فالخلا اذهواهلك أةلاعتسالاب:م م رتفاملا فراح 3

 هنفاعف ضر اعل دوجو عنتع مث لا-ةحالا ىلد ءعلصالا فسدسلادةعذب نا هاطرعش نموامه دنع -4 ١ق

 هتويثالول هناقسستلا فو ر*ءوهو هلل هامدأوب ناكنأب لقسم :ريغانتلءسم ىف ناكولاكازاسم ه ريغ
 ماكستلا نا ىنععملكتلا ىفةقيقحلا ن :عفلخز اما ءد: ءوّدب رح اوه دو همزال هفلطق هنم تنل ءريغنم

 نا هلمزعو لالا نع فلز ام هريغةداراو مالك-لا كل ذي ماكدتلاو ل ضد عضوامتدأراو مالكب
 ىذلا حلا باع ا ىنالماعن وك ىتا ا د تم توك نانا اك ماكتلاوهو ها
 مل اعتنالاو لدتا اذازو< زاحن هدو أمرا نالالاق ا ىنممالو زامل قب رطب لحمل اهإهقب

 5 زاهلقن نكمل قاما امال لاف عوشولان مىل-ةتطا ىذلاوه طفللاناف طافلالافاصوا

 قع ال لمقو هلوق ىلا ىدجاذهريغصلل لاقولو هلوق) ماهالا بهذم مج رن حي رص يعلي رلامالكف

 ازاحم لع نارذ عت همالكب ةتبانريغ ىهو تالاوهو ةطدساوالا كلا فهل بحومال هنال (اءاجا

 ىلن زةطساوريغن ءكلملافاجوم امه نال ىأو أىنا اذه هلوق ىفةوبالاو ةونملا فالذ بجوملا نع
 ىديس اب لاقول هال ىلوملايديقرح ان هلوقكن اك حب رضلان وعلا كيال (ىالوماذبب مع ىأ هاوق)
 كلذيو ىتعلا مدع كل د.عانأ هلوق ىف راتخماو ةمنل ادالا ميظعتلا هيدارب هزال مصالا ىلع ىقتعملىكل امانوا

 انساك و نماب بارسسلا,لعف أ املامذاهال ولج ارس تءاحةيراحن ع لّئس نيحرافصلا ب ناخا
 انك مدقر- ىأىلوملال اقفالوم ىلعمدق دبع طحن ىنو ففطلتت ةلكم ده نال د.عانأ نمان جارمدلا
 هلوق) مسانلا ن ما , ركريةملا لدي قم فلان زمرولل| قاض ىرج رقت ا ةدارلال قةعال

 هلع ساب مالسعالاهدارم نالكل ذيءاسعساذاالاةلالدلا قي رصوه اع ادانهنال (قتعابوأرخانوأ

 سل هنال سكعاذكو قت اولاقرحلاب همقل دقو ةسراغل ايها دانولو كلذ ىلع داهعثالا ةيناسخملا ىن طرعشو
 .ب|لعجول طوسملا قو «ةدارم مسايدادان هنا هلصخشو دب اد فصول ان ءارامخ|ر يدعم وه_لمع مساع ءارز

 اذكوءاضقلا ىف قتعافورعم ن1 ناو قتعب رحاب لاقف هندادانو سا ا ا ةدئع

 ىالوماب هلوقب ىاتعالا عدتالر ةر لاقو هلوق) رعب هنا لبقو بتكسا ارثك أىناك قلاط : اهاهسو

 هتقيقح ىلع لوم مالكلا انلق ىكلاماب ىديساب هلوقكق رقَقلاال ةداع مارك الا هيدارب هنال (ةينلامالا
 اكرصانلا هيداربو قلط 0 مسا نال لفسالا نيعةلءالو هءلعمل نوكمنا هتقمقحو نكسماام
 اضيأ ىلعالاهيداربو قلطن اذكو ما كومال نب رفاكلا ناواونمآ .[نيذلا كوم هللا نأ, كلذ ىلاعت هلوقىف

 3 اا لكريم , ال ىلوملان الورغةلاس اك ترعلالاو ؟-1لفسالاك

 و>ل(ءاضق قدص لوهلوق) ليز همالكلا هيه" ةرو رضىفندال (ىلوملا نيعتف ىلعالا لولا هنوك

 فدوت



 5 (نيككح فالنم ىلع

 ل.ةيدو وذيل ناواقلطم قدعبف كياعسفنب تقّدصتوأ كسفنْكت»ب وأ كتبهو حب رمعلا نمو رهن
 ب رعلا نسحال نال اقةرهو لا نعهمذو تفلا ن ءردلومقلا ىلع فةونا ذكي دازولودرلابدترءالو ددعلا

 مئاشع رص وأ قالطلا ىف كليم (ندنلا ن ءعهيربعب اعوأ هلوق) ءاضق قدعهل لاةفرح تنأ كدرعل لق
 ولو سدسلا قتعرح كنه ممسلاقولف قالطلا فال ىنأ سك أ بام اذه ناوهو امبندب نيملا قرغال

 كسأرلاقناك (ه-ولاوسأ راكملوق) ةيناسلا نع رهنءاشام ىلوملا قتعارح كنم ئشواءزجىلاق
 هنالق تع نيونتلابو تع الهناف ةفاضال ابر هو كهجووارح سأر كسأر ل امولامارح كهجووأ
 ىو (ةمأناكناجرغلاو هلوق) ىأ..ساكن مس اورلا ىدحا ىف ىنع (قنعلاو هلوق) ردهسسشت ال فصو
 ةباو رارهاظ رك ذلا فالخت هذعهبريعد ال هنال قّدعب ال ده نعو قعد لمق فالح رح كجرف هدمعل هلوق
 ركذ لف نالذوروك ذلا نمرك ذوه فرعلا ىفلاسقي هنال همف قتعلا تورث ىلوالا فلا ىفو ةيناخلاىفاذك"
 ريدلا ف عصالاو ناتي اورق نءلاوأ مدلا فو موقلا ناس اوهل اعقب هنال قةعررح كناس) ىف هسفورك ذوهو
 اذكن ام ةح قرلا عم رغلا ةمرح نال قتال قّتعلا ىوذب مارح ىلع جرف لاقولو دعب ال هنا تسالاو

 لا ا ىأسو رص ىفلاقرهن نعت هاون اذافقدعلل ةمرحلانوحتنازاو# دءاك نوكتنا ىتش و خْعلا ف
 الإ ير بع 1 *(:, || تنايوهلوق) ربنلا نعقبساكمصالاوهاذه ( ريدملااذكو هلوق) نمعةرافكهمزلاوئطو ناهناناعالا ف
 نعي هو ل ةعلإ ب لاقتف تدنعن ملل ةفرح ل اقول ةمناخملا ىف لاق ةياخناكربخما ىلءرمصتقاول هنالا دتملارك يدم (قدتع
 دعي 40 0 30 1 لّوالا ىف هنا + وجو ناكو ىتجما فا ذكنالف كّمعأ فالح نالف قشءتنأ لاقول اذكو قدءىدبع

 هدر تاك 0 5 اذك (كتقتعأو هلوق) رهن ةغيصلادجوأ انالف نأ. مش أ انا ىناثلا فو همف قةعلابّةاصاحاةوقلاب فرتعا
 رذنوأ ةرافكهبوجو زاوحم قتعب ل بجاوداز ولو لع قتعو كءلعقاستعلاو مصالا ىلع هلا كقتعأ
 ىننالتاناكلاف عورش (ماى كلمالبوهلوق) حيرصهنال (الوأ اون هلوق) فلا نع ةيلالب رعت

 ىح# طدحملا نع هيفو رهنةسنلانمّديالف قتعلاب نوك نازاحاك حبلا, نوك: نازح قرلاو كمل
 ءلولمريغتنأهديعالاقةصالخلا فو ىسرتناعقو قالطلاو قتعلا هبىونو هتجوز قءلطتو أ هديعق اتا
 قتعب ال ىدع اذه سلا ذكوهكلعف هقدد وهكوامم هنابرقد ىحرارحالا ماكحأ هل تدثت لب قتعال
 طرشلا نالوصالاف تدن (ىونناهلوق) ردرهنلاىف هعزانن | كاع ىف كامالر علا ىف هءلع ساقو

 فال. وى اكوننرإ ضع ىف .اتحالا 1 ةوءابتش الا نماوقاملو زيللاسحلا ةلالدنم اهماقم موقياموأ ةينلاةباكلا ىف

 ماع ىوج كل ذك قاتعلا ف نوكي نا ىتنمف ةينلا ىلا قالطلاة رك اذمدنعٌوأ بضغلادنعقالطلا تناك

 عقبال ذكو'رردسكعالب قتعلا ظفلب عقب قالطلا نا قيسامل(كتقلط فالخت هلوق) ىدنجربلا نع
 ريونتةينلاعم قتع هناق ىراتخاوأ كدب كرعأ ىفالا ىبتناهجولا اذهل ىون ناو قالطلا تاءاثكب

 5 ا رداهثطو رفكي نكل ىون ناو مارح ىلع تن و كنب قتعالو ساجمل ىف ةينا الع فقوتلو
 0 طي 31 ا لاقولواعاج ااضيأ بسنلا تنئالوأ هبشأ هلل هلثمدأو وبلا لوهحم ناكن ا هناريغ (جاىبااذهب
 * 0 0 0 تاك || نالوق ةونملاة وعد ىوس اعف هقبدبصت طرتشد لهو ىنعثل اهلاقهبسن تدثيالو قمع انزلا نمىبر اذه

 كا ,ىب مم || 6 خالانال بسنلا نمخالا هن ىوني ناالاةناو راارهاظ ىف قتع ل ىخأ اذه لاقولودلو مأ همأ ريصتالو

 . تل 00 ناكح ءاوسو هإوق) ردور بن ىندع ىعوأ ىلاخاذه ىو ندلا الا ىلعاضي أ لاقي ىبسنلا ىلعلإقي

 نعىو<فو رعم بسن هل نكمل ناىتعلات ش ىننا اذهقهسفن رذك ولف (ماتسنلا فو رعم 0
 رردلا ىف هرك ذام قفاومفىف اولا ةءال-علا د رام ىلع ا مفوهىتلاةداملا ىف همس: فرع: 1نأٍ ىدنجربلا
 لاقد فما هسأ ار طقه وهدلومىف همن ف رعبا الىذلاهن !نماناثو 16 ذاملانالح ة نقلا نعالوأ

 ةسلوهما,مم موهغملان اق تاربّءملارثاسو ناذضاقو :.ادلاةرامع نم م.م غرام ىلع دئازدسق هناءّدر ىف

 نمسدلواقلطم هلوقب ناعتم ( ريمخالا ةفدح ىنأ لوق ىف وذ )لا قفوأو هو رقملا نطو فيلا
 بسذلا فو رعمىف نكلو هلوق ىلع همّدقو لف ل_طافالا ضعد نءانعش مهوتباكنكسلو هلوق لومندما



 فوو ضل طرخ د ,الاذكو كلذ ىف قلط ا ثدح دوعسلا باللوم لا باوجن ا !| قولو نود :

 (نيعملا مف نمهفاةلاءزجتا) وه 4

 بروولا كوم امالادذع قّدع بر اراده ل دةاءسمادبع ىرتشاوأ نرحل ناق رح اراد ف لوخدلا

 ترانا هع قاتعالا اوهو بجاو هتفصو هنكرو هو هيلع لادلا ىئاثثالا ظفللاو أمالسالارادىلا هنم

 لكب هللا قتعا ةنمْو مةقر قتعأ نم تسلا بتكسلا ىنءاحاا ىلاعت هللا هجول قات ءالاوهو ب ودنمو
 ارم الل را لح رلاقّدعي ناسداي ماشلالاقانهن هو راثلان م هثاضعا نماوضءامئموضع
 بيرقتلاءارشو أريد ابولو لص هن اوأقةءادلوق :رهاظنالع بو دذملا ليصخقأ ةغ.صلا طرتشت لهو
 باغولا ذكو ْخصللو |ناطشال قاّتعالاوهو مارحو ةينالب قاتعالاوهو حاسمو اميل صم هنأرهاظلاو

 رهن كلل الاوز هكحو قد رطلا عطقو اةةرسسلا هنم فاضوادتريوأ برحارادىلا بهذي هناهنظ ىلع
 هك ولم هنامأملاعن نكي تاو ( (فاكمرح نم حصن وهلوق) م اكرم :رفكب عصلل قد لانها ًامسو

 بصماخلا ىلععجربالو قتعددنعنا عل : الوهو كارما اذه قتعا كلالل تصاغلا ل اقول تح

 هقاتعا مص هديا لوو ىرتتملاهقتعاف عد .١!ىلازاشأو ل

 رحب ثاثلا نم جرخن ا ضد رادع مدن و ئطخلا ىدععصدق ادصاقالو نما ه-هزارواضمق هلعحتو
 نويدملاامأو ىتأيساعف هينآلا ع رصتلاهركموأ ناركسولو هل أود هدابز نم مهضعب هرك ذام ىلا ةجاحالو

 ةرك ذهل اعاطم م نيدلاناك ثحنينبادلا ةزاحامال انفال ضرحلا ف ناكن اودفن : هدعص ىف ناك نأف

 لفانهةعتلاح هقاستعا نا, باحاف معا ل-هادنعقتعاقهلاع نيدلاطاعأ ل جرنع لس نمحا نع يس
 عنامهةكحرن طع .هلا هذي دف هتوم ضرع ىفو نيحاصلا لوق ىلع يدلا برس هماعرم < ادع ,راواقافتا

 فنقو اذكف ضرملا ف ناك ث مح نوهدملا قذفت الاكو تاق ىربتنا نشسادلل د

 اعيرفتر مألاقامو ندلاردق فقولا ن نم ضيف هباو- نمدافتس انكحاط.« ندلا نوك نوددملا

 أفلا عمادنعلا اذه ىعأ ىرتشلل تحال لاو ل لوف ند كرام انلاع لوك طرت شمال هنأ لع

 0 اذكو (فاكم هل وق) هإوعثل ىلو أهو ىرتشملا نود كلا ملا رردع كر ءا|ىال

 ىَحلا واولا لاق (عردق) مادنلان 3 در ةرووم 9 الهمفاك اش ناكن اف قاد ءالا تود ىقاكاش

 ا (علا لقاعهلوق) ىوج هيراونابوثالا دلل هلاق لام هلو دمع قتعا

 ترج ار ادملاوالاوحالا ذه نه دل اح ىلا .دنساولو خد: ال هناف تان اوهملعى عملاو مسرم لاو شوهدللاو

 ةدامعت سدل هنال ار ذاك ناكءاوس هلوق) رهن همفروصت»ال نامز ىلا دنساهنالهل لوقلاف كلذ لعدقو

 كلم هواقر رد مالسالار ادفناك اذااعد.ةموهو رفاكلا ف قاظا ىوج ةمنلا ىلع فدو ا

 ارادبلسلاوأ ىىذلا هم رق ف كلمولو فسو ىنالاتالخ امهدنع دءدال هناق برحارادب اب رحامر عام ملرق

 كتررتشا ناكه سس ىلاو أك تكلم ناكهيلأ هتف اضاررلو (هكوامل هلوق) ةيلالينرش عاجالابىقدعب را
 هتمال هلوق اعلا فئتاطل ن نمو كلا دس سل توملانال خد الرحت ناقل رومتام نا فالذيرح تنأف

 لو قلت بالا تاغ نتن قلاط تناىفاتام نا لاسقفا هك : مهسبالاوعاسق ةرح تناف ىأ تامنا
 لحنا قاتءادنمو كول مملاريغقاءادكولماهلوقن جرخورد توملاءامهلانر اقم تد' كلملا نال هناكو دعت
 ةلاكولاك ةقحاللاةز :االانالرصلا ىفهمهرتاكزاخاىلوضفا | قدعدربالورمشأ ة سن هرثك الدتدأو اذا

 هلاعتسا ةرثكلل فسولااوغمأ دب مث لصال ادنال هلخافلا نم عي رصل !انأدب (رحتنأب هلود) ره ةقراسلا

 هلوق نهرمنلا قامو طم .هللاىفاك ىةعبال عن ىأ هسأرب ًاموافد.علا اذه تقتعاهل لءقول هنا ىلع كلذ هنو

 ادك ءانضو تعرب تن اهلود ىلع ىنعي لمعلا اذه نمداز رزان منىأ تسانملاو بسانمريغمت نا

 امركم كونو سغنل اوستن ديزازلا قو قتعورخ تنأ .ديعلوارتتاعتماللاقولةناختا فو عئاد لاف
 رحنا لا ةفر اها اذا ان هذ.ع اعداه :ريغو عئادتلا قو قدعنال كقالخا ىقدازناو قةعقالخالا
 ماستر ملاساب ىلاقولو ءانضقل ا ىفاقةعاسملا 0 ؤ
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 فد رعتلاتناحف هركذ ىذلا قالطالا ىف لاسق.نا تب لاامهجو رخ ىف ىناثثل هتاواسم قرا هيددرأ اذا .

 75 داهمج ب دف

 جوقلا تان ال ىنعمالف ل كيد .-وةوقلات ان الوزن قرلا نا هدو ىوحلاد» لع حاةوقلا تال ١

 ونهر (نكحسمال:م ىلعإل

 نالو (هعفر قالطلا ناك هاوقإ)ةيادهلاو ىرو دقتلا نم لكف قاتغلايريرعتلا عوقولا هبي فانت ىنانتالوأ

 هلالصوه يلا ب ودنا | قّدعلا ىلعدملاب ودتمريغناك ناو قالاعلا دق هنا ريغ مسغلا لرقءالاممتمالاك

 ضعيلافالخ ىملا قى ىتدعلا ةمعورسثل ضم هقالطاباذه نا لعاورهن حاكتلاوهو هلياقع

 هقح ف تءانوه ىلا : مهو ىصلا ق - ىف عو رشمريغ قاتعلا نا نم مهضعب هعزامى مرسلا لاقةعياشملا

 0-0 نعم ياكل لدي وتس او كرتشم دمع ن نم هنبابيصن بالا بتاك اذااكهيلا حيتحا اذااضنأ

 لقت (همت) ىدنحرملان نءىو+ قاتعالابالا بحال ناعذلا اذ هوارسو مناك نادك« رع بدصن

 هصئامز رعلا نيازاغلأ نع انش

 نءوراعوهو هلوق) 0 وقتا ا _بمدرع هي اوهو

 مهنا ليادي انه غو وندلا لان راسم ىأوقلا نعةرامعغل قاستعالا نم موهفملاقتعلا ىأ (ةوقلا
 نءجيو رخل اهنا ب رغملا فو ناريطل ا ىلع ىود اذارث ءاطلا قتءاولاق انغبو ىوجاذادنسعلا قتءاولوقب ل

 ىوةاذاد.علا قتءاولوةر1ةغللا لهأ نان مرسملا قد ضرتعا|م طوقس لب انه ن مو ىوج هيكل

 هتلازازناك الو فعضقزا ماوقلهديفغاممهمالكح ىناالاك لذي اوحرسن ل ناو ةغللا لمهأ نال

 مامالادنءوامومهذم ىلعفي : رعتلا اذه (ةيعرشأاةوقل اتاس؛ اوههلوق ىدنفاحون ةوقعلا مْزلتست

 تا اغلب فالهرر قاتعالا فرعرردلا ىفهنأ لعاو ىنرعامه دنعال.دنعأز هت: اذوأذ قتعلا لودح ىلا ىضفملا لعفلا تاما
 دهر شلع نلف ا ديقمرغىأاقلطمعملااذلازاهئاياساث هفرع مكللملاةلازابباقلطءالةيعرشلاةوقلا تاسبثا هناا
 0١ 00 ةوقلاتامثا انقلطم كلا ةلازا قات ءالاهلوق مزلب ىأ ىرتت ا ةمعرمشلاةوقلا تام همزاب وهكبلم هنوكي
 تلت ب 0-3 نورر ( "بع 0 ةئاموتاحرشمركذكمملاةلازاو هلوق لاقاذهاذدحاو ف,رعت عوج نا ةسيلاليئرمثلا ىف مهوتف ةيعرثلا
 كلل فني 1 و تيري... | مل قوام مايمالا اذهىهعتواىذلاو ىببتن اكل اةلازب هلق هاوقب هنع ىنختسمو هفالاواقلطمهلوقل
 تا للرب ل --0 ]| تفدو ىذلاوانخشلاقاذهو كل ذك دلو د .الو اولا راشلا ةمالعب العم كلم ةلازاو هل وق نمهتخ أ

 د تهدم ىلع أ لاخر هر د رعت : نك ل كا لاوأب نثملا ةمالعب ايعمكللملاةلازاوأ: دعم ةس قءهيلع

 00 ىهانملا نم سنا ضعبب هردجو امد ديو, وفالخلاىلا ةراشاامهننب عمجما ف ناكف لالا فالذي م امالا

 */ىن || هلوق نا لعل دو ىبتاةيعرشلاةوقلاتاسئا هلوق ىلءافطع عفرلاءاسلط مك ا ةلازاوأ هل وق هصنو
 تءأر ءانضث لام ةضرغلا وعلا ان اكمل لارا ىأ هفزاب ,و حرمشلا قهدعب هلوق نما نمكلملاةلازاوا

 نيفي رعتلادحاباعرش قاتعالا ف» : رحل ع جرب همزلب .هرردلا لود ىفريمذلان اللعاو ىناولا ىلولإ ةقفاولا

 رك لاو عسيملا هف جرف دحال كولمريغ هلءج هلصاحو هلوق نمدي قريعذلا اذكوامهرك ذنذللا

 ةوقلاتاسثا نيقرعملا د-اباعرمت ق 5 م اّتءالا في رعت ىا همزلب وسارع تراس راسل

 كلملاةلازا نهم اب هنالفلذألا لعامإو رهاظ الا ىلعاما ةمهلاوعس ءلاامرنم لكك برخص و ةمعرمشلا

 ع نمد نئاكللا كمل ةلاناكثتم > هذدصأ ارهاظ :رطن هكلم هنوكب دقمر غىاهلوقب رسفملا فام ||

 ازد رت (قرلالاوزدنءدلوق ( كلامىلاال هلوةبدىقتلاو قالطالاف 1> تاوصلاف هتيهوأ

 ةوقلا تاس“ :|هنان قامعالا فرت عت ةرزردلا قامو (ىكحز عوموهلوة) ىتاقرالاوزدنع
 ىذلاقراوهامناّى 52 فعضلان امة. ءاالمترسثلا قهيفرظت ىجحفءضوه ىذل ا كلملا ةلازابةمعرمش لا

 (كولمااىفكلااو هلوق) هلمزال كالا! نال قرلا نءكاللابريءزاجمان م هنارانضث باحأو كلل بيسوه
 زح قرا ىأوهو هلو ىلعافوطعم هنوك ل < ذا نمعت.الو تافرم تلا ىلع افوطعم ىو ا ددسأا هلع
 وأهريغدنعةيردرارقالاوأ سب رقلا كلملاوأ بسنلا ىوعداماهل تثاا 5 ةعلا بحس نال دعا ىكد
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 (نيدملا تن نم ىناشلاةز كل «؟؟

 ةينقلا قو هل قافن الادرعأ ىذاقل !نمسلطولو بصانغلا ىلع م كلا امأو بهذملا

 نا ىجشفق ةعقتمالو هد ةرالهإ كإمالذ لاكش ا همفو جصااوهدي ف مادام عت | ملا ىل-ع 0 ملا ه ه-قفت

 ىلع عج ريف هتقفن نادّتست 0 هن اكن وهرملاكك لل ةءداتنوكتو ىرتسثملا ىلد م
 رد ,ريعملا ىلعف هنوكحامأ أو رمعتسملاو نهارلاووح الا ىلع ةفنلاو دنرنلا نعىوج كلملاهل ريصن ن

 نأ هلوق) رهزباعلا هلام ماهر دم لونين ناكيسك !!نعىلوملاد هاهتولو (هبسك قفهلوق |
 قهسفنرح ور نا نك<ذا از-اعنوكمال ةفرح ف ردال ىذلا م هع !|ناىلاءاعاد_ ا 0 مزادعناك

 | ييلاكامهررغو ناهرلاو فلا ىاك ةنتفلا ةيشح (اهلمم - وب الةمأو أهلوق) جف ل! نعرهتلعافلا

 لله: نكجلىهتنا ماحرالاىوذقهفالخز :هلاةرامأ تسلانه ”ونالا نا اعف هلالمنرمشن اىقلاق

 لامنمقفنتن ادي راعلل هصنوءامالا فىنحز عل اةرامأ ةئ هولاند نا ضتقمام اطعللا ريلا
 هءلعىأ (ريجاو هلوق) 5 ,متادنعلا الغ بكحاالهأ نمتسلابنال اهسفن ىلع اهالوم
 ةعوزلاود- علا نيب قرف ىأ تلق ناف (هعس هلوق) ىوجرابجارعأ لوةي ناي زملاف لوالان اكو

 تاق هعس لطبدمعلا فكلما ناعمكمملا ل ا م 00
 فا ىلااللاطب اهنالدجو را فالخ لا طب الكح ىلا: ىلا لاطبالاو هماقم موقي ند ملا نا قرقلا م5 تا

 نيددل بحال هنالةنادتسالا ريؤيالف كولمملاامأاهقحلطسالبك ىنبدتسااهلاقيلب هءلاراصنالف | 5كم 4 ا ع
 اذا اذهرد . ىتفيهبو ىذاقلا هعس .الاقو ىلب ز قاقحتسالا لها نم هنوكل هعيب ىلعربكت لد دهم لع فر - نور اكرر
 انمزولو هقدعر هنةفن :طةسنورونريغال قافنالا كعربجادلولامأوريدملاكالباقز كيل نافع الالب اق ناك 42 6 تاي 4

 ىلوملا كلم نعجراغخوه ذار اك هنال ىتاكملا قح ىف ئدد رعؤب الو ةصالخلا ن نءعردلاملا تنم ِرلَتَو
 اذهىضتةمو رردالصأ هلدءالذا ققرااكوهف هتمد-ت ىلع هءتاكن او لام ىلع همتاك اذا انهو ىلا راد زاك 1 0 (ساز

 ريتال ثدح باودلا فالخت هلود) لام ىلع بتاكملا فال هاضر نودي ولو اقل طم هعيب زاوج ل“ طعدلا 1 تدعو 1 تعم

 سالو ىذقملاف قاقحسالا هم اهأودأ ىذا روع وهو ءاضق عون هس .فنال(اهعبب وارتقفن لعكلاملا ل ىلا 0

 || نعوناورحلابي 3ع نعمالسلاهيلعيبتل (ىلاعتهللانيبوهنيباعق هب رعي لب هلوق) رمت سلف تلو 1/
 ردلا ىف همالكو ةياهنلا نع ىبايز ىتفيالو هملع ىنفنسالن اه هرككراجضالاكن اومحناريغىفو لاملا ةعاضا عل ا
 هر ناو ناوماريغ ىف ردحالو هصلوهةق) ا هنأ ىذته راما فهو 0

 لاق (تارملا ىلع قافنالا ىلعر يسم هنأ فيسوب أن نعو هلود) ىسبتن كيرعش هل نكيرل امرلاملا عد بيض "فاجر 9 ع

 الر لل ناقل ف هس وعد فرو مج ناب .ةامتياغو قحلاودو فلا وذ خأن هب د والا و 1
 نمكيررشل | عنتما (خرف) انش وكرت ءرادت ىلع ىأ حاولا رت ىلءهلوقور هت هبق عدبالو بحاولا

 كرتشمدسعلا ناكنا ارهاوحلا ىف 2 رعثورمذتبالعل ىضاقلا هربجا ةكرتشملاةيادلا ىلع قافنالا
 ىلع ناررثا ا! قفا هناةصالخلا نعرجللا + ءمفضصملا لقنو هلع ترو قف ااه هدأ ع

 ةطقالاو ةعبدولاو عر زلاو لكلا اذكو عوطتموهف ىذاسقلاو اكب مشل نذاالم هكيرمت ةدبغفف دسعل
 نذا عوجر رلل طرتشت لمح ةصالخلا قا فلام ا اذاةكجرتالار ادلاو

 ةفلاخنا]و زق ىذاقلا ن اكد ل فوك مدع لعلمحبت ىضاقلاوأ كب رمل

 0 كد ا ل ا
 ل .(نانال نكح. 2

 د0 ا ا د د ا ا ا ا ا اك دا

 كلءو قالطلا,عضبلا عفانم طاقسا ىعسفاراصةخاارملا بسنمل ءاعسا, تزعم عاونأ تاطاسقسالا نا ملعا
 م>رأأ ىد كلم مظنت- ]قات ءلانئرودةلاريءووةعلاب صاصقلا كامو ءاربالابةمذلا امو قات ءالاب همشرأا

 ا ةبادهلا بح اصريعو هطن# ىذلا ن .كجا أره هينونعاذهلف لصالاهن |لاق.دقو دالمتسالاو مرا

 الو



 ها (نيكك .مالنم لعل
 م2252 2 ا اا 2 555 0 1

 اذهو ىذد-ءتلاتقوىلا ان بم هك لم ماع كلان هنالاموملعو هوو عدولل ع وجرالو ةمجاولولا ن عرب

 ةقفرلا ضعب ع..باذه ىلعوانا سدهسأ ن ع نال ىضان ىأر عالطتسا رف ذا ناجذل اىأ
 نامضلايدسقتل او جل زاناس مسا و: م21 هلام نم هيلع اوقفتاف اقم 1 ىعأولاذكو هزيها موضعي عاتم

 قف للا ماهتنرول فاح ناهإ بئاغل|نبالا تامول ىتح ىلاعت هللا نيب و هننباسع# هنامض ئلءاضق

 ميال 0 ! حوذدملا ف هترارصحاو هنأ ى كش و فلا نعةملالمت رشهملع
 نوغالامهدحأرم اي قف :ًاوىتح هلوق) رب هقعسإ 1 كلالل »وصلا
 هنمو هيلع ءتالول مزام ىضاقلا نأب العم نعت: ل ىضاقلارمأب قفنأأ اذا هنأب ىتبعلاو ىباب نزلا زص اذكو
 ىضاقلا ارمأن ناك ولاعزارتحالا هيدا ارأ نارعأ الب هلوق نا نم ىسدقملا ن نع السلا ملعت
 وجو (نوزعذل الهلوق) ىبتادغإ رم واف رعالا ىضاقلل سدل لد لك موهو نه: الهنا هرهاظف
 فال فئاغلا 0 ا دصرفظول ى>ءاضقلا لدق هجو لاو دالولا هقفن
 ةلدم فانهربو راو ةموصخلا مو لاح لا ع الا هيذكحورسومتنأو هتقفنأ نبالا لاقولو ىراقالا ةقفن
 نع ةينغلا تعقودقو ةحاحارابتعاب اهو-ونالةقفنلاىأ (تطقس هود ةصالخلا نعّردنيالا

 ةرعملاةقفتلا تف ةريرلا نه لكر انراكم , عم بت ا ذهو سايت> اللاهنال ةحئوزلا ةقفن فالخ ىَجاما

 يش ةجوزلل ضرفنالو ةجاحلا ق ودم ىهانتي الامىلا ىرخأ دعا ةرمماحرالا ىوذل ضرفب ةوسكحلاو أ
 الوتاح و زلل ض هرفي هذملا دعب هر ىف ةضورفملا ةقفنلا تمقب وله ٠واهةحىف ةحاملارابتعا مدع

 دذع تاحوزلا قدرتس ةدملا لم 8 اههدحأ تامْث هدم ةةفناهفلسأ اذااذه ىلعو ماحرالا ى وذل ضرفب

 ريغصلا ةقفن اذه ىلعف ىنيعهريع نود ءاضقلارانبدريصتريغصلا هقفن ىوال او نراقالا نودد-#
 ىذ اغلا نذادّرمنأىلا هيراشأ (هيلعنادتساف هلوق) هريغو رب طوقسلا ن نه ةانث ةسم نوكح»

 ةقدص نهوأ هلام م قفناول ىتحرومل م ا نمّدءال لب ىنكمال ةناذتسالاب
 هنادّتساام قا ةنالارهدسقت نمرعلا ىفامو طوسنملا قاذك ةجاحلا مدعلل عوجرالف هيلعابب قلع
 لامن م 5 افنالرث أ ال طا هيففاهريغو باسل اىلا هازعو

 ملا هتك رن ف ند ةقفنلاةنادتسالادس بالا تامولو ى لما اقتتال وو
 عج ربمولوالث :اذ هسا نع ملا هلةثوهس -_ُ لاضام مضت هب رازبلان عر لا ىف لن متر ذيللاعرترم ونت

 ةماعهنالو ىذاقللنإل (هتمزى ا يدريصت كنف هلوق) رد عمتلاوه هكر طف ادا

 برض مرغاب رقلا هقفن نع متماولمنادملا قو ىلد ردا ىذع طوس الد تا خلارماك هنذاراصق

 ىضعت وفي هنال سحاب قكلا اذه كاردتسا نكجم ال هنال قوقحلارثا د نم عنتمملا فالك سحالو
 روشلاام أروعثلا ىلعدازاع دق. ناقش تى 3 راس فال ب رذلاب كلر دت_دف نامإلا
 الوأدل ةقرلا نوكت نا نم موعأ ةعفنم (هكولماو هلوق) رهن هاوس مدعل هلع سدح" هنو دامو

 نم ة عنج ا ضرع ضرم اذاإلا اهس هل ىصوملا ىلع هسم دك دوال داولا ع ًاوردللت بجو 5 55

 ةمدخلا غاب و عدن ىتح ةمقرلاب هل ىصوملا ىلع هةقفنف ةمدخلا ىلع ردقسالاريغص ناكوأ ةقد

 ناسن ال راع ىدواولو ةمدخا ىف لوالا ماقم موقد |اددعه_ُمد ىرتشي و ضن رملاعس نا ىذاقللو
 ىلع ةقفنلاؤرع .الاداكسو لجرلراذب ىدوأول هلئمو ةيراحما هل نم ىلع ةقفتلافرن الاهتط: ىف امو
 ة-ةفنلابهرعأب ن اىضأ هلا نميلطو عدوملاءاقناغولف عدوملاو نهارلا ىلع اهتااولاقو ىنكللابحاص
 اذا قن" الان ىاواقنو لعف ه.عبب ىضاقلا ىأر ناوةرجالان مهد.لع قب و ةرحاؤد ناةزعأ أ عسلابوأ

 را ةاموعايهرمأ ة-ةفنلا هلك أتنا فان ناوهرمأ طصأ فنالا ىأر نافذ ىضاقلان 1 نلط

 تحاص ن |تلعاذاوأ نان هقابا فود كلذ نم هعنم هنأ هناوجهورك ذب لو طصأ ةراحالايهرهأ نان ان

 لوتتمنادم ابءالهر همزحردلا حاصل ىجأ 1 ' ناك اة هاو تفرغ دهواشح كلذركذاغ اريزلا



 (نيعملا تف نمهلاةلاكجلا) 2

 بحتالريقفلانالراسلا فنصملا طرش (ارسومول هلوق) رهن فاصخملا هلاقمالا لع قايلاو ةقمقشلا

 ريغ صلاكهنالزاعلاريمكلا دلولا ةةفنل بالاراس طرتشد الو ةجو دلاو حو رفلاو لوصالاربغ دقن هءلع
 (اثالثا تدخالاو حالا ىلع هلوق) رهغلا نع قيساك ى قش خأو مأوأ معو مأوأ (تدأو خأ هلو هلوق) رد

 ةقفن هلع بحتق تملك ريقفلا نال هس أ دالوأ ةقفن ىل_ءارسوم ناك اذانءالار ص اذكو نب رغصوألو

 نافاصخ ارك ذو ف سوب أ نع ماه هركذ هربأ :أرماةقفن ىل_ع نمالار بص هسفو طمحملا ىف هك ذ هتوعخا
 لاقدبو (حلاليلىفأ الاقو هلوق) ىلي زديلااحاتحمناك اذاالا نيالا ىلع بتال بالا مداخةةفن

 3 ١ ع 3 1 0 هر -

 امهقداصتل هحو نماصوصو امو مر غانيدو محرلاىذنسس ناملعا (الوأ ناك امرت هلوق ) ىعدجأ نوي مكمل 2

 تأ لع ىناثلا قد_صواهحاكن ةحل ىناثلا نود علا تتنىل_علوالا قد_صو تمخالاو تذدنلا ىلع 0 ا د 0

 اعاضرت خالابوأ ةجو زلا تذيب ةجو رات أ لد.أول ن كلر ردلّوالا نو داه-اك_ن: ةعص مدعل ةجو لا 0 8 ا 1/

 موضعب ةسقفن بحتالف مهند ةيزحال ماحرالا ىوذنال (ملا بتال ىفاشلا لاقو هلوق) ىلوأ ناك 7 مدور مو 0 6
 ديعوألاقو ضرعوهف ريناندلاو مهاردلاريغوهام لكو عاتملا ضرعلا (هثباضرع هلوق) ضع ىلع ةروعشس 7
 وهةغالاراقعلاو امتنا فاذكا اراةعالواناومحالو ةنوز ومالوةلمكمتسدلىتلا ةعتمالا ضرعلا علان يبن 0

 اًةعيضلاو ةبنمملاةصرعلل سا ةيدامملالوضفلا فو لزاس: اور ودلاو برشلاو راجتثالاو ىذارالا
 ]| فنصا اريعواو كلذك ت نمل لءاددق سدا نءالا نا ملعا مثلتالا ىنعملاانهراتعلاب دارملاو طقف ةصرعلل

 . || ناكولذا اريبكح نالانوكدمت نمّبالو (فئاغل اهلوق) ىدنجربلا نءىوج ىلوأ ناكلدلولاب ا 3 ل
 | اهاوسندل عسبلاهل سدل هنالهقفتلارديق (هتقفنل هلوق) انخشاقافتاةةفنلل هضرع بالا ع اءاريغص 50 0 0 1
 || عئاملااذ طفحلاةرالو هنباةمبغل احب الل ناك اذا لامتب ناوهو لاكش | ون ةلٌ ملا ف ىاي لا لاقاعامجا 0 0 ب 0
 ظ امهادحا نمر ةمانههنالالصأ لاكشاالل وقأ لك-!ادنعندلابوأ امهدنع ةققنلابعسنلا نمل 1 27 كلو كلر

 ١ ىلوالانوكم مزادالو طفحلابانن ملوقنملاعسبناةيناثلاو ظفح اةيالو هنباةبغلاحدالا نا ير 4

 | نم ناملامأو ظفحلل اهفانمهنوك ًامهد نع ةقفنلاب عملا نمعناملافكلذك ةيناثلانوك ةيعاجا |. 7*ذو) را
 |١ دالولا هقفن فال زوحال تاغلا ىلعءاضقلاو ىنع ءاضقل !ىلا جاتحنيدلاتوث ناوهف نيدلان عسسبلا 1 و 0ك 0

 : اًنممْنيدلا ناك اذاهناف قرغللاهجو نوكمالءاضقلا ىلا نيدلا تون جامتح | نأب هدا زىزعهيقعتو رردأأ تور 0 6 7 5

 روك ال هناىلا ةقعنلل هلوةيراشأو ىسرتن اها حياض» أ هل ملا نارهاظلاو هتندغ لبق نسال |ىلع هراضقمو ع 3

 | نا لعاو نابلا ةياغ نعرح كلذ ىلعةدابزلا عسب نادل زوححالو ةةفنلا نمهيلا جاتسامردقبالاهعبب 4 نمر 0

 ا لعرلو ةقفنلل فنصملا لاقااو لافاذ واف هقفنلاب هيفريرعتلا عقو ريل ت>اص هيلع حرش ىدلان تملا 0
0 

 1 رهاظلاة مح ذلاق لاق عيبا كلتالمالا تناكناو بْئاغل !مأ هقفن وهتقفنل عسب هناىاةراش الل هتقفنل

 الاهلوق) ىمتن | امرتقفن ىف امهملا ف ريدا نلافبالاحارامدعب نك-طو كلتال مالاو عسنلا كلع تالانا|

 | ناك واك (اض ًاراقععلا عيب خصت هناقهلوق) رعافافتا نونا اذكو (اريغص بئاغلادلولا ناك اذا
 1 عوابلاباهعاطقن الهل هيالو الذا سايقا او هو (هلككل ذزوحال دو فسو ىأ دنعو هلود) ارذاحريغصلا

 | ىثدذا ظفحم امان ن ملوقنملا عب وهتقفشر وفول ىلوأ تالاف ءالذ ىدوالذا ئاغلا,دلو لامىف طفح ا
 قالصا مهي الوالذاب ,راقالا نمسإلا اربع فال وه-سفدب طوف مهنالراقعلاكلذك" الو فلتلاهءاع

 1 نم نعل اف هعيبزاحاذاو تالا قالك ادعب ظفحلا ىفالو غواسلادعباهرثأ ىبلرغصلا لاح فرمعتلا

 هظوفخا_خالراقعلا كا: كحالو هلوو قريعتلا ثنأو رردهنم هاف.ةسالا هلف ةَقغنلاوهو هقح سذح

 الب هلوق)انتشريبكلا ىلعراعلاالو ضرعلا عببال ىأ (هلكتالذ زوحالهلوق) ةعت.لارامتعاب اهسفنب
 | نويدملا اريبالو عدوملا نمت ىضذاسقلارحأ ريغ ءالؤهةقفنعدوموأ نودمقفناول قاكلا ف لاق ( رمأ
 ا نوبدملاو براملاكهلامهدنع سما ذكوءاضق ىأ ( نعم هلود) ىببتنا هيلع ق فنا نم ىلع عج ريال ن كلو

0 



 0 (نكح سالنم ىلع)

 دارو ا ردلا حرص هيو نينمأت: سااب قدا نيب رحلا قالطاو نمدلا قانلتاقي
 ا امالا تاوخالاو والا نما دو اةغغ قدأولا كراش الوةرابخ !اقلاق 04

 سذعلل دلولا ف لل قالدبلاةم الا هان لوقأو ئرج بدلا ةقنن قدرك[ غش مهافدالوالااماو

 0 ناوبالااما ( ماب الا براقالا نمدحأ كراشد الو ريدقت هلوق) دّدعتملاو ذ-اولان قدصتف

 ساسنلا ىرقأ هنالوهريغلامىفام لد وأت :الو كال كلامو تنأ مالسلا هلع هلوقل الب وأتدلولا قافاق

 ىلب زىنعملا نمانرك ذاملوانولت الف بالا ىلعدلولا ةقفناماو هملعاموتقفن قاما ىلوأ ناكفامهلا
 اانعش نانارعسلا نمءضدأ ك.بال كلامو تنأ مالسا اهءلعهلوق نأب ةملالمترمألا ىف 4 ,ةعاور ردو

 1 / 0 1 ما ةدوك ا مالا ميول اعهلوقن مدا رمان

00 

 كررت 038 ٌ مرو رغم كلا فال ةقفنا /قانكقرفملافةياللا ست دالا نال ا هتوفن
 5 بد -

 كك 1 0 0 ةقفن نمي قرقلا هل بوو ةملالنرمشلا لاق ذو بسكلا ىلع هلةردقال ىذلاو هرسكحلا دار 1انا

 اذ 3 -_ 0 ص2 |ةورطق هق د ص هيلع تنجو ىّتح نو موةيالو ريغ_صلا قب آلل عمجأ هنأ ن نمزلاريسكلاو ريغصلا

 3 1 . 0 || قتافام .هدحأ ن انباريقفا ناكولو مالا هكراشتفيالوأ ميس رع كلا كلذكألو هيلعهتقفن موا
 اهتاذيوستلا ىناولحلان ءةريحذلا فو ةيوسلابام_ملعةقفنلا تناكطقفاراصن كاع رخ ”الاو غلا 0 ق3

 ىدانحرملا نع ىوج ةقفنلاردق ىناتو اهب نابحاشح افاتواغت ناكاذاامااريس توافتلا ناك ذا نوكت

 كعب 0_0 ريغصأا م أو لن زان عقد .ساكريبكسلا ىن 3 (انالثا مالاو بالا ىلعدلولا ةنتفن نا ةفينح ىنأ نعو هلوق)

 ا 00 ا | ارم ناك اذا (مرحم اسي رقلوهلود) لّوالارهاظلاو ىبلب نالاق فالح ريغ نمةصاخ هسأ ىلع هتقفنف

 0 00 0 موملاوم ىلع ةبجاواهتال مرا محرلا ىذ ىل- ءءالؤهل ةقفنالف دلو مأو أ اريدموأ ةمأو ادع اكول 2

 ها درر: أ ب رقلاربعغ مرار ملا نيرا رع رذ مراد رقلايد قتلا ن الد ءاوىدذجربلا ء ىوج
 .نإإ دال و ||| هعتورهت عاضرلان ماخأ ناك اذا م ا ةفنبحالامر ماجر انل ناهيلعدرب نك لاعاضر حالاك

 تثعو و 1 ني
 هسةصرعم تن :اكنمدارملان ان .ىواسملا يشر رع هلا قاعوإفغاد- هلوقاررشلا قل

 مرخلا محرلاوذ نوك ناوهو عشلا هلع هش م رحادإق اًدهنو نعل لوف اوقودربالفذ_ةنمحو ةدارقلا ةهح
 ةقفن الو فنصملا لوق ن نع لوهت ىرت اةنخو داو دالولا نار : فالخم انه عنعندلا فالتخا نالا سم

 عوطقمو ىعالاو نمزلاك ةقيقح (بسكلان ءزاعدلوق) دالولاو ةمو زلابالا نيدلا فالتحخا عم
 هده م70 لع بلاطوأ بسكحتلا كارراعلا ه قلب ساتلانامعأ نمنوك وأر هت ثأ :الاك كحوأ نيلج رلاوانيديلا
 تر ا ىذدوعسمنءاارقو كلذ لم ثراولا ىلعو ىلاسعت هلوقتل (ثرالاردقب هلوق) ىلا زشلذل غّرفتال
 0 2 اه || ه هناكوا يت توملادعد الا كلذ قت: الذ |ةقمقح راو هن هنوك الثاربلل لهأوه نءدارملاو مرح ا محرلا

 0 3 ملاك ث راولا ىلع ةقفنلا ةيمر لا فءاوةسالا دنع من همعنيالهث اريمو هل اخ ىل- ء هنقفنف معنءاو لاخ

 واكل هر رمل هال راق غد لابس لح مخ ناو مهقفنقهلوق ن مرردلاىامورهنلاخنا

 مهيلعت عمق ةقفنلا هيلع بحت نمدّدعتولهناثرالارهقب هلو قب داقأو ىفاتسهقلان ءرد مرح ام>رلا ىذ ف

 عج زاحنم ملكف ارسومد»دالاوارسعم برقالا ناكو لق قم ةش أو مأو أر يغصلل معو وم اك ثرالاردقب

 تيملاك ل عجل هض»ن زاحن ملكو ثرالار دق, نيقاملا عة ةفنلا تناكو تيملاك لعج رسءعوهو لاملا

 بالا هقفنز نقرفةمةوخا هن الثو ريغصوأر يقف نبا هلرسءمهنايب هعمشري نعي راومردق ىلع تناكوأ

 قدقش لا ىل_عدلولا ةقفنو حالا ىلع قال او قدقُدلا ىلعاهسادسأ ةسجناس ادا مال خالو قب ءقثلا ىلغ

 نو رسءمارمدعا نيرسوملا ىلع قغنلا تءجؤو نورسوملاو نو رسعملا عّتجاوأو ع عئادملا ىفاذك ةصاخ
 تح أو مأ دارا خه هنا نارسوملا لع لك لا بح مث نب رسوما ىل عسب امردقراهظ | قح قءايدأ

 ىلع ةئالثمهسأ ةعبرأ لعام ماع ةقفنلاف نارسسوم مالاو ةقمقشلاو كل ذ كح بالو طقف مالو ةقسقش

0 
 اق ل م”



 (نيعملا تف نه ىناغلا» رح ا) ا
 ير 2 ل ل تت ت02 14#

 | هقعتست لب مالا عم ةراحادقع ىلع فقونتالدرحالا ذهن ا مهمالكرهاظو (اهدعن هبحا ىهو هلوق)
 (ةدابز بلطت لام هلوق) رهن ءاهرغلاةوسا ىه لد هتوعةرحالاهذه طةسنالو ةروك فاد اف عاضرالاب
 ىأ يلو أ ةيدجالاو لات مالاوا لارج أن ودروأرحأ الب ةسنجالا تدضر ولو ىلب زا لاق
 تدلاوأ هم حلاولولا فو ةيادملا ىراقىوانف ىف ابلعةرحأ قست مالل ىهف ةناضحاامأ اًضرالاب

إلل لاسقينأ ريمصلاق هنع مالا عنتالووسأر يغ ند هكستبو هس رتزأدعلا
 || نأاماو رجأريغب هيكس نااما م

 رلا لاق كلذك نوكن لهةسنجالانأ قب 0 الام

 | رهاظلاو لاق ث رح هفلاخئامزمرلا فو روت ىلوأ ةمدنحالا نوكسالو لئلارح أيهدخأت مالا نأ ن وتملارهاظ
 ا الا ال ناب ءْنَأ

 ناكاذااعتد.قمةلّسملا لب كا ذكسلوارسووأ ارسغم بالا نوكي نأ نيد روك ذملا كى قرفال
 عفد للعرب رسوم اب الان أد .فيداممقتلاو ةملاليترشلا ق لاق ىت- هصالخملان ركود نك نالا

 اركرشأو م0010 تاو فوق) ادم وا ةرت انوكتالو 5 ريغصللار ظ ماللرحالا

 نأ ف ورعملاز مسلو نب رف اكجلان والا ىف تازئافو رد اتناول اهيا لاح هلوقلن راسم 3

 طرتش اراد نيمأتسم و نخب رحاربغب دل هلثملاربنلا قدم .ة نكلنيعئام امكرتب وهلا عن ىف شيع

 ْ لسعة قفنالوازحأع ناكارمسعم ناك اذا هنا هيلع ديام جراشلامالكى قأسوارسومنالانوك

 هنأ لع ىوتةلاو راسلا ىاوفلتخاو دقتعلا همزتلاهئالراغصل ادالوالاو ةجوزل قف فال زءاعلا

 فسو ىأ لوقو هودي ادملابحاصرات#وهو رردةرطفلاراسا ىنعأ ةقدصلا نامرحىاصن كلع ردم

 ناكنا أروعشلايعو هسفن ةقفن نعل ضغباجوردق هنأ د نعو تغب هموةاكرلاباصنوه ةصالخما فو

 هوأ اذهو مون لك هلامعةقفنو هتقفن نع لضفي اع ردةموهف فرحا لهأ نمناكن او دِلعلا لهأ نم

 قرساذاو بالا هند ةندملاو نال لوقلاقراسعالا نءالا ىعّداو ىنغوه تالا ل اقولو لامكلا ن نعةلالمنرمش

 جاتحا اذاو رهالفالاو مث ضاقهدللا فن اكن اق هملع قافن الار :تما ااه دك امانا هبالا

 ام-متوسكو |مهتقفن همزاب وهب راحل ىرتشي وأ هجو زب نأ هملعس جو رسومنال او هحوزمىلا بالا

 ريغ نم ةرهوحلا فاك نلعب الا اهعزو:ةدحاو ةقفنبألان الا مزان مل هحو زنم مرثكأ ا!باللتاكن او

 ةنامزهيوأ اًض : رم ةنوكي الا ةخورفقفت نوجو دق ىوتاةناور قف اواحتان ءرجبلاقو فالخركذ

 قحأ مالافدر وأ دحأ ةقفن ىلء الار دب لولو هيلالمن رمش دأو ىلع همجو ز ةقفن بعتالف ا ناك اذاامأ

 ةجوزن وكت نأن بق رذال هنأ هقالطار هاظو ردامبفاهه»قن لقو قدأ لفطلاف لفطو تأ هلولو

 لاقي.دقودالولاو هجو لا ىفالانيدلا فالشعا عمسمتال ةقفنلا نال لك شموهو ةيمزوأ ةلسمىالا

 (ك لاق وأ هريغىفر فت غب الام عنا )اقرت ذار ع ابالاةقفنل عبتلا قيرطن ناكل هلع ار

 هدادجأو هاوق) ىوج تايدصقل اى رفتغ الات لنعص !|قرفتغ واددصق الازعهد هيلعاببوحو

 لسق ن نم ناكولالماشو نمةسافل اًةدحتاو دعلل لماشهقاالطاو تاهمالاو ءانس الا. نهامهنال(هنادحو

 1 اور هقاه هبا ىف مداخو ل زنممل ناكولو (ءارقفاو اكول هلوق) ردنو ةملال رمش مالاوأ ب بالا

 هتقفن بحت يدكلا ىلهرد- عي مرقف يا لا علا ىهقاققسالا ةياو رو

 هلوق) مداخلا ةقفتول زم اح قادستساىأ ماهو اس | ىف هلوقو ره ىسخرممل !لوةادهو اضأ

 لعد :ربال لق نيدلاداحتا نود يمعلادةعلار ىدكسملا س دارا .تعابانم وجو نال (لاةبجو زلاالا

 نءعىو+ج براقالاةقفن ناييدد هب هنالاريقف ناك ن او للا د. سلا لع رفاكل اكوام : هققر رمل

 ٍْ نيدفملا ت تاسعقاو وانمزوأ اريغص ناك ن ا هربأ ىلع نالاة سو زةقفنو ىتلماو راستخغلا فو ىدنجرملا

 ْ ا (دالولاو هلوق) ا ا ل ىردقل

 نمرب نعاني لأ 2ك ورم نو 0 1112 ا نكد

 ا 58 ١
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 عدتملامسانالا دحاخفوخدوااهض.حامااهئاضعقن اد ملام ةعفنلااهاف :رهطلاداد:ماتءداولواهقح

 طرش هنال هط رش ناوابمل ع عوج رالف لمحال ن انيست متاتضمولفاهقلط م نيتن ىلا هقفتلااهلف ليحل

 اناقا ماو هلوق) ردورجو ري ةلاهعللال ضخ انناو 2 'روشالا,ناددعلاةقفن نعاه اصولو لطان

 نءةيلالين ريثناتكلا ىةوسكلارك ذيل ثيح د نءرذتعا اذكه (ملاجاتحالا هن الدوسكل نود
 لاملاع دج نمةةفنلااهافالماحدلو ماتناك اذاالاالماح تناكولان لماش (توملاالهلوق) رافغلا نم

 نعىو#ادم_ىلاهلقنامل فا اال ماحتناكو لا لله اش هلوقو ةرهوعللاب زعمربنلا نعةلالبترش
 لحال لماحلاةةفننا لاقي ن انكم وةقفنلاا ف بحتاهناف لماحلا كلذ نم ىنئتسو هصنو ىدنج ريلا
 دلو مانوكتناالا|1ةقفنلا بوو ىفاوفلتن !لماحلتوملاة دعمنا لصعتف ىهتنا ةدعالال لجا
 تلمحاذ اهانعم نوكن اتش ورهنلا ف لاقاس4 ثراال هنال لام اعبج نم قافتالاب ةقفنلا مل بحتف
 ريسفت ف ثنللاواركذ (ةسمتت) ىمهتنا توملادعاالاداتملاثكل هنم لحلا ناب فرتءاواهدمس نما
 اماو ةقفنلااهافالماح تناك اذاةقلطملا نا اوعجادق لج ت الوات اتاطما ىأ نكح ناوولاعت هلوق

 ةقفنلااهلفانئا,قالطلا اكن او عاجالاب ىنكسلا وهقفنلاهلفارعج ر قالطلا ناكن اقالماحنكتملاذا

 تراصابنال (اهتصعءهلوق) ها املةةفنالو ىنكسلاافموضع:لاقو قارعلا لهأل وق ىنىنكسلاوأ| ؛
 ىدعو غولب رابشك ا هريغب تناكولا_مئال ةيصعملايدتقدعبا ل ةزمش انلاك تراصو قد-ريخد اهسفن سدح
 هتجوزتنب ليسقتكهنم تناكو لا الا هتما هوك. وا ,مقفن تمحو ةهركم بو زلا نياءطو وةءافكمدعوأ
 تبجو مالسالا نعىباثدتراوا ىه تلسا اذامالسالا نعدناناواةدملا تضم ىتح هيف مدععمهتالداو ||

 ]رم فرارعلانالروضلا عبج ىف ىنكسلا الو فلا ىفلاقة-ةفنلا ىه مردال هتيصعع نال هقفلا اهل
 نارهاظلاو ىبتنا اهتتصعءهطوقس ىزاهتفامل ىف ةقفنلااماارتدصعع طقس الفابلع حجب و زا

 هو ( هنب|نيكمتالابتقغن طقست تملادعن اتدرو هلوق )ر بناه قحامب:مالكن | عما ة قفنلاك ةوسكلا
 ىت> نرحل ارادب تقول ذكو ةسو.حل ةتفثالوة ديرما سح بج واعراشلان انمرهنلا فام قرفلا | -خ

 ابتبىلاتعجرو مالسالاىلاتداعف تقحتو |تسحولو ةقف:لا اف ناكسدت لو برحارادن قدمت مول ١
 ناك سلو رح ارادب ىدلن لول ىتح هلوقو حلااع رش هب سدت الا مناف ةنكمملااماةقفنالاهق اقدقس | داع

 هلوق) هديفامحراشلا مالك ىف قاسوىنات_سهقلانعرده دب نم ب رختلا هن اهانعم ةسقفنلا ال |
 لءقو رغما فانك هل قطو للفطةب راح لاسقتو مسمن اىلا هما ن طن نم طقس نيحدلولاوهو (هلفطأو
 نهةز رهلدواوملا ىلعو ىلاعت هلوقل كل ذو علاو ىثنالا م ىلفطااردلا فو رمل فط مث ىمدلواملوا

 هقف:تحواذاوةدالو اوهو باحالا هلع ىلعامدنتدولومابربعو تادلاولا قزر بالا لعب جواة.الا
 ه.* هع.

 سسعما ٠

 ىلعولو تحرط ل دي ناوريدةّدلا تحت لحتدن ةريسسإ هدابزب ولو مهتقفن نعامهدص مصو مولع

 رؤت رسوم ماو رسعمبأ ةءنملاقواهتصح نودمّمقفن تعجرت ءاضولو رت ديز موفكمالام
 دما ضئارفلا بك نمءامسشالا ىو ردرسوملا دحلا نمىلوا ىهونالا ىنءاند نوكب و قافنالابمالا

 |عممدلو ىلع قاغنالا نمسالا عنتما اذاو ىبتنادحما ىعناثثثلاو مالا ىلع ثلث انالث امرلع ةقفنلا
 ْ ناوهدلو ند العن اودلاو سدحالو نويدلارئاس فالخت سح ب بكجاا ىلع ةردق هلدالانوك

 022253 72ُُْْ22255 6 22222 اتت تل تتتثتآ |.
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 1 (نياكسح هالئم ىلع)

 هلوق لى ىهتناةيداعلا ىف اذك ناتباور راقعلا فو مانالادنعالامهدنع الر ويلانلا ضو رع 1

 هنع مصخم سل عدوملانالرهتا ن نع قسم ةندملامدعدنعهفل مست الو (حاكنلا ىلعارتنس عمم ”الو 1

 هقعم :لا اهل ضرغد وداهععمس رفزلاقو ان زل املاتاش ”| قهنع مصحخ مهالو بدنلاو همحو زلات اش اى

 اذهو فاصخملا لاقايناث ةندملا ةماقا ىضألا |هفلكو حاكدلاركناو جو زلامضح نافةنادّسالاناهلارعآ

 لوقباسرمف ىتفيىتلا تسل |نماذدهو رهن ىتفيهن وهريغىفو راةخاوهو رحالا قلمىفو سانلاب قفرا

 3-5 4 قافئالاناهرعأب : وم ضرغن مثهيأمل اع نك لنأ حاكتلا ىلعابتندب لمقتر اغصو ةجوز هلو باغول فرز ا

 بيرك هلا ا هناتبئاغلا ىلع هنقررضال هن اهباد- ها قامرفز لوق.ءاتفالاهحوو رجلا نعرد عجرتلةنادتسالاوأ| 1

 طا و خمر تيئدقف ةنب تماقاناو قدصدقف لكن ناف فاسد ن اواهقحتذخأ دقف أهق د_-صورمؤحو)

 04 1 ا 5 اهمسفنبال هيدح | اع (اهنمل هك ذحوي وهلوق) ىبشاو أرماو ا!لفكلا نعذ تزعناواهق-

 الط اهم ةيفنلا ند ناكف ىلصاال ىضرعتوملاو |نامزلا ىضعةقفنلا طوقسور بنص الاىفاب وجو ا 0

 ةقفنلااهطع ل بئاغلا نااطامتحا ليفكل اذا عم اهفلك و لصا بتاكملا ف زمعلا نالةراقكسلا لدن
 هفلصوادالو بي رقلان م لمفكلا ذخؤي اذكو ه-رشورب وضايتنعتضمةفاطمالزورلا

 فيلَتلا كا ذكو بنا غللرظت لفكلا ذا ىو طاتتر 0 :رعةملاليت 0

/ 

 1 م كا ناو 0 لور دفا 0 نم ا او تن كام
 528 00 0 :/ >7 ||| ابا (ملاةنببماقاو جو زارضح ناىت :-هلوق) همهوناكروكذ للال ىنمزلل برب ههودقو ىف ريعضلاو

 0 1 00 ءاشام,اةملاطم ىفر خلا هل ناك تلك :ة:تفاكساوةندملاةماقا نع .رعاذا هال لع لوكتلا فاس ١
 راع 0 لعووو م |هحوت ىنف ةقفنلااهافو اهنا نسل !ماقااذااما همالكه ملاريشب ام ىلءاقافتا ىنعي مراشلا» هك د سك

 00 ا ١ م لع ورنا نذةلحابوتذخاامن ماض ليفكلا لسقو هلوق, كلذ كاراشا نالوق ل.فكلا ىلع

 20 00 5 / اسوق ل .ءاهفهيراشلا عر صتلفالواما بص: لان ماقاوجو زلارضح نا تح حراشلا لوق
 اه 0 كلذ 7 ا لا هذه نالف اساثاماو
 تكفي 0 قاضنللا يضاقلا ندا افرك ذو هلوق) ةقفنلا|هئافمتسا ىلعة شيلا ةماقا بناح ىف هتو.ثكالوا نهاضونا

 0 ل 0 ند كا أول هن كل هيد ااعالفكا (ينمدع أي نا ىتاقلا لع سلك (كلذ هيلع سل ْ

 00 دخول ثدحةشسلابةئرولا عب ةكرتلا تعدقاذاام فالؤجروملا نع قسساك ايوججوالبفك ابنه ذأ نا
 وهو مولعمةقفنلا فهل لوفكملانا قرغلاو ون [ثراو هل نوكمنا للاقحال ةفدنح ىادنع لفك مسن
 تنب مزالت ناةقفنلا قاةدهس اى طرتشا (قالطلاةدتعلو هلوق) ىلي زلوهثارمملا فو 0

 حاكتن م د تعم نوكتن او ةقفنلا قدقسن الو ةزمشانتراض ىعرشر ذعرمخ نءانامز تجرخول ىتحودعلا

 الفات ىلوملاا تود لنافكوملااهأوب ةماوارحن وكت ناو انهت ةنالدسافلا كلا نمت
 طقس ل.“ 5 معلا تام ىت>الخأت 0000 ىذاقلا الص رق هاذاو حاككنلا ماش : لاحق اك ا ةقفن

 قالطل المق هيوم ةلابسحامتاةقفتلا نا مدقتو ىدنحرملاز ءىوح 0
 .ةم:دعلاة دم ئذعاهطوقسىف فالخلانا ءاوةدعلاةقفن قست ال قالطأ رعاه أول مدعبال

 ا ه.ففاوملغاضارث ناب ءاضقل اريغ تضرف ناوءاضعلابه- لع اوضرفدعل هيلع تنادتسان كج «ماذا اع

 ١ اهزوشابتقفن ندد ىالاقل هد نأ نم ىدتجربلاة رك دامذل عاد رهن ردن ثملاوتاءاو رلا فالتخا

 تاقواةدعلاى ةنابملاتزشاوأ ف ومناقو رقنع ءرهنلاىفام ىنانسالف ىحرلا ةد_تعمىل-علو#
 ىاثلا ىو ةقفنلا اذكف هنا قحلوالا ف ىنكسلا نال ةحوكتملا فالخابتقفن طقست الاه وزنا |

 حجج

 ف 3



 00 0 و نم ىلإ اعز 4210 1ع

 (امدلاوىلا بو ران اهمال ثوار لالغتسالل دعملاو متملارا_قعو فقولا ةنالثثىفالارحالا |
 ارفاكولوددهاعت اماعفاهج ام اوال“ ئمامزاهواواورام .:الا قهراتحا|ام ىلع اسهنايتا ىلع اردنا

 ةعون :ءابتأ نمردلا أم مراح ايد .ق 9 مرا اس للا فل : نعرد حولا أ ناو

 لعلكو لزغلا ن 0 رعبلا فو نيصاعاناكحنذ او ةحاواومهتاسو بنما ةران تنم

 منتماةلزا لالا علا س < نمو هنأ غل - 1| ضرف ىلع هةح مدقتل ةل--غموأ هلب قولو ىنجال اعرمتولو

 ل !! لاق شكو ني رتالا زاحناوءاسفنلالا مالا نمواملاؤس نماهج وز
 هنذاريخ ولو جورخلا النا لصاحاو لكلا نع ةيلالينرمم نهضعب 0 الا نهعنمف
 (بئاغلاةجوزل ضرفو هلوق) رحل مالكى فانتلا عفدنب اذ واهعنعملامةلساغو أةلباق تناكاذا
 نانسس قرذال هنا ىدن-رعلا ن عىو# ا ىلقن ن ا ةسلاودع ةسغلادق ةيفرعصلا قو ردادوةفمولو

 ةنغتل همر نأ ناسا اكو زالة كرا ءدالو رعت ناسف نكت
 ١ ناكولدمسلا نان ىو ا همفرطت هرأ لو مل ضرفت نأ اهدنع مدل ناكول تش ل مرا كانو

 ١١ تاق 5 قنمو ل ةطلاو هج وزلا فال مهمك ىف موتقفن نود لد مهتقفت : ىبع ريحت الاريضأح

 ةمسلا اذه (ىمزلاراكلا.دالوأ اوهلوق) هك وام ضرغت الاس عاب رصتلا نمءىعسامهديقن و

 اقاطم (نماحماناك ناه.وأوهلوق) زد :الاةفصنالرد|ةاطما ف ضرفتف ىئنالأامأو روكذلل|
 ىكمأل ثدح نراقالا نمام_هريغف الذم رقفلادّر عكا هرئقف: نوج ول باستكألا ىلع ةردقلا عمولو
 2 نوالاك تاّدحجلا اودادجالاو ندكلا نع ءزعلاةفصنمد اللا جا.ة>الا درعة قفنلا ب وجوا
 ا مهريغل ضرفتالابنأ ىلاءاعالفطلاو نيونالاو هحوزلان 0 اراض وأ ىقو أمس

 ا ال :الرهغلا ىف وتئاغلا ىلعءاضق هنأ. االعمرد هنيدهنع ىذقي ال هنأ كم كَ

 ا نب , رذارذ انه ناك هنأ عذب اًمهةنأ ىه 4 راح دارج دايلي هنو قلت ى وت اال دنع نم

 ىذاقناهل ىذةيارصعهل.كو كرا رهناولاملا نمامواعماردق هنمذخأو هلظ صدا ماذاق
 عقدالاب هب م ىتشمالو جدال .كولا ىلع ىوعدلا نب تنجأف ليكول ادب ىفىذلا هلكوهلامنم م عقدلاب

 |أضرأ بسئلابرقينأدبالو (حلاهب رقي نمدنع هلوق) هلكومذخأ نم ه.عّدب اعارقمناك ناو
 ام واو فلق سال هني تيلاطو ركنأول هنالهرارق يدق فاك كل ةب ىضاقلا لعواولاةدلولاو دل اواو
 هلوق) ردرخ الانرارق ةرال عت |امهدحأب :لعولو روتاسمدخ س لهنال لق, هيلع هتعّداامع نادربلا
 ناك اذادملا بح صن ألو عفدلا نود افلا روما هرأل (ةعبدولا لام نما,ئاطعاب ىضهتيالر داو

 نالءاضرريغب هلامز ممومدي اناوذ أن نأ م4 نالذخالا قمر ةأدقف بنلاو ةمح وزلاو لام اءارقم
 1 ىداقلا ند ىو فو ةناعاءاضقلا ناك ف ءاضقل اليقذحالا هناك اذذوءاضقلا لق ةدجاو ءالؤه ةقفن
 | اش هلام نماوذخأب نأ مل سدل اذ اوءاضقلا لق ةمجاو ريغمبتقفن نال  راقالا نمدالولاريغ فالح
 | هدنع نم قفناولو جلب زبئاغلا ىلع كل ذزوكالف باحاءادشب اءاضقلا ناكف هياورفطاذا ءاضقلا لق
 عسفدلا ف عدوملال و5 ليو وجرالب نعم نودم ا كحالوأ أ عدوملاكن اكانم ءمهأ ضرفال.لاملا

 ملاو خالاو# براقالان مدالولاري_ةندار العلو رعلان ءرداهرارق اوادنسالانود- اال هقفنلل

 أهقح سنج نمل لاناكاذا اذهو هلوق) ىفا:سهفل اديس را براون تقرا

 مصب هنال كلا اذه ىف مهاردلا ةلزن< رمتلاو ىلوأ ناكلرب ونتلا نتمىفاك مهقح سنج نع لاقول» (خنا
 بئاغلا لام عامبالو ع.نلا ىلاجبا اة هنال يابس ىلع نم ناك اذامإ لوقا كاب دس ورضإ مد

 ىلع ان كف رضاخلا ىلع اسال هنالف مامالادنعاما انت نا .عوهبادحلاك اهريغو ررد قافولاب قافن الل
 هنالتتاخ ل| لع ىضقنالفهعانتما فرع هنالرمضاح ا ىلع ىضقب ناك ن اف نعم حاصلا دنعامأو بئاغلا |

 عد ب ىضاستال ىاولحلا لاقو هصنامىدنا حج ريلا نءىومادما اى ةننكل ىهتنادعانتمافرعاالأ ا

 سَورَع 000(



0 02 

 مه # شد.

 ذئنحو ىنالاوه هقالطارهاظو لكل الوةوهو اد_لوق اهدي ىف قدام جو زلادادرتسا ل هرظناو

 دعبانهدي ى قيام يول ةرعسا ثنحتتقسوو ىو عال امالا بشت ةضال قرا
 دارا هنا ةلعملاد بالو هلوقي فئصملا|ملاراشا ىلا ةمدقتملاةلمدملا فالخم مدخل ىلوملا اهجرتاام

 قرغلا نكك و توملان كالت ىفو مادختسالا, هذه ىف هناريغامبنم لك ىف ىلاز ساب حال انا عما مه دنع اسف
 ا تو ةاوق) ىلوملا عنصر لصح هنافانهأم الخ همف مل عنصال ىرهقرمابشللت ىف ساشحالا لاوز نا
 .- كدايإب 0 07 ًاراشامابمذو رادلانكسلوق) رهماهمزء محاد نالاهم ةقفنلا مسانا عمرك ذلاءاددرفا (ىكشلا|

 م ا ا ا 7. 11 ]| ]
 4 0 اصر 5: هلا ةوسكو ماعط امفاحردقب (تدد قهلوق) ردءافمرح هطدماوو ١و 0 "ع

 00 3 كابير أ مو ل دداقمو قفارعو ىتنعلاو راتخالا دار دبا دهدودقملالوصحل املأ فك( قلغهلرااذ مدر نمل
 0 6 نر 4سم | ءاجا نمد[ ارادلا قنوكمال نا طرتشي هنااضب اريل فركذو هنءاتفالا خدش رجلا ىفلاقيطمو فينك ظ
 3 ل ل | تدبب هتملاطم هيتحوز نم لكلفرث ارضلاا عمال ءاجالا عم هتبافك طقم | نعفنصملا لقنو مذوب جوزلا

 تءاهررب ممل لإ 0 ١ نمهد|ول هاش (هلهان ءلاخهلوق) سدح كلذ نم نتمنا ةيريخ ا ىواتغلا قو ردّةدح ىلعراد زم

 كيف / 8 00 / 5: هتما نكس ناهلو حفلا ىناك اهعم هناكسا هذ عاجلا موغبالاريغص نوكم ناالا لق ةيادحلا ىفاكاه راع
 1 0 58 2 3 . . 5 1 3 . ض“

 0 د 2 رض دمالو اهترضح هتجوزءطو هل لحال هناك !متمض با هأط دال هناريغن اهربلا ىفاكراتخغلا ىناهعم
 دا ل ىدنجريلا ن عىوجاض أ اهعمهّ | ناكساهل اذكوردددأو مااهعم نكس نادل اذكو ةملالسرش رشا

 بك 0 1 . 0 5 1 0 . ا
 ا نيداس موق نماهكسروبتالوتازالةءادملاىراوا نق دياواترلا ل

 رر .م “+ || تح تناك اذااعسالو ناريجانءاملاختدملا ناك اذااعف ابو جو فرهاظوهو شحوتستال ثدحا
هلع سدل لل اقرحخأ |قةروكذمةلّثسملانامىلالبنرعثلا هءفرظنو رب هتعس نه اهلقع ىلع

 ا ةأرمانابمتأ.ن ا 

 نءملعدق رجلا ق لاقو بتنا ةبادحملاى :راقىواتف ىفاكدحااهدنع نكملاذاج رخاذا تيبلافاهستوتا

 مدع نهةبادملاىراقءركذاملوقاو ىبتن ا ىعرمش نكسسم ريغ ناريجهل سدلىذلا تنملا نام همالاك

 هلوق كلذ كاريش. ناشحاو عوب رئا ف ىلا نكاسللاكا ريغص نكس لا ناك اذاام ىلع له ةسنؤملا موز
 نابتشحوتسا اذاةسنؤملابنامتالا موز مدع نارج نيد نكسملا نوكن م مزاد الذا سحو دست ال ثمح
 ندر تلال هاف هع ل لان نانتالامدعف ناربجامل ناك ن او رادلاك اءستم نكسملانأك
 الان نك ملا ناكاذااعف اهب وجو فرهاظوهو هلوق نمرهنلا ىفامو اهلقعىل_هتدشح ازا اعسالةراضملا

 د ةنيحو ناريج هلاموهو ىعرشلا نكسملا,هلطتلوهفااكسا,تدض در اذاام ىل_علمح ناريجلا نع
 ديسلا لقن اذفو يرش ن كج ريغ ناريجهإ سدل ذلاتدملان |نمر هه |ىفاع هيلعدرلا مقمس الف

 فاتت همدعو هساؤملاب ناشالامو زابءاتفالان الصف اهسقعترلو ارتمريروملاة رابع حرش ىف ىو
 عب رساهون اغا ناري تنئاغتساول لاحم نكسلان اك ناف ناربحلا دوج و عمولو نكحا.ملا فالتتخاب
 قبسام ىعقمو رددريغ نماسهداوواو (اهلهاو هل اوق) هتمزلالاو ةنؤملا همزاتالبرقلا نم مهنبأل
 هيلعجاالفازنمىفاهب نكس (ةفقت) هرادو عاما مهفيالاريغص ناكاذاالا لاسق,نا هدلوف
 ءافشساوادقعلااما نب مادحايرحالا مو زا نالال ما ىنكسلا ه] تحد اولامنمب قرفالب ةبادحلا ىراق ىواتف|

 موزللابجوم نوكيال بصغلا ىف ةعفاملاءاقيتسان ا ىلءامهنمدحاودج ولو بصغلا هجو ىلع ةعفنملا
 اها كام ا ا ل ل ل ل
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 1 ه0

 0 رو نديم :او لاو ثمح ءريخو قاكلا نعركلا قا فلا هلع همن | ف اةاوءال ا

 اوهساكم بناكملاةأرع' تناك اذاو لات ثمح ءريغو ىفاكلا نعرسملا ف را
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ا بسكن اك اذءفوابتباّكى مالل عب اتداولا نال مالا ىلعدلول اةقفنفد 000 0 ا
 نرقلا عاس لهولاء دلول

 ءانر هتحو زنفك نإ كاف جر © تالدعإا
 نعل عاد لهو : 1

لطم جوزلا ىلع هبو>و نءرءام ى ع 0 3 0 امبناكإب مو نعلا
واوعاسنا 8 . ىناثا|الو5 ىلعا 

 ١ دلت 

 2 د

 ا

00 2 1 نر تلا
هلاك لعن 0 0

سلارهظ ىضر ولع ملعب لوا 
ع عج |اذاتاضب اهقح قفس

 6 هل

 امن رع دالاربو 1

 ظ اذك هقفنلا نيدىفالا ىرخأةرمعاسالو ارح ما 00 ا : هد 0

 ا ا
11 هن فاوسم هاوق نم رخل هجروا ف1 تاو ها[ سي

 اعقو (ةقتز د

وبمملانمةعب رشلاردصل عقوامريظنرردلا بحاصل | تاىهودإو ل, حفل نري
 ا هيلع ىرس

 يا 0 اقلط 0 0 تناكوإ 7
 (مالومهيدقب ناالاهلوق) هد ةعلامم نم هملعىرسوم

0-0 ادع ةدرازالتعغتلا 0 هدم هور 3 0 0 و 0 1 َ
 

 ا دم
 ادد .

 م تدانا 0 1

 كلا
0 

 ادادرتسا



 25 (نيكح الذم ىلع)

 | فو وأ ىلاقو ذقن ةف.تونأ لاق هيف دبتةوهو هد .هذم فالح ىذه ىواشتلا] امفو ةحارسلاىف 3

 امامالادنع2 غن 00 وأهريغ بهذع ىضق اذاهنا لوقنل اماه ع نم لصف ىهتناذقتال

 | ىدتقرام لقن نم مهنح 0000 اشملا قاف:اءادحاوالوق هضقن هريغل سلو

 ارعو مامال اىلاذاةنلاب ل وقلا ارعنم مهنمو ىواسعت طلا رشا اعمتى زازملاك مامإلل نيم> اصلا ةقفاوم
 طا ىف هركذامناخضاق مالك فاو جارعلابحا صو انيساقك نيحاصلاىلادمد- ه؛لوقلا
 ىلعفءاضقلا ىلع مادقالا ل- ىف فالتخالانأ ارن 1 رك ذوءاضقلاذاغنىف ةباو لا فال ا نأ نمالوأ
 اذهو طةف ما دقالا ل-ىف فالخلا امناوهعوقودعبءاضقلا زان ىف فالتخ الاون ط حلا فهر كحذام

 ا ذايعتلا ف ىأ ه ..-اصو ةغ.نح ىنأن ب قالت ه- فنأ لاو رحب هلا ىقلاقىواعطلا مالك ٌجال,لوقلا

 نءىلةن ث.حذافنلا مدع ىلا لما ىذمق ال ملابحاس,زلك ناسا الل

 ركذ نكل لا ل. جدصقلال لطان ىوملالا لءفيالا عده ذلك راتلا نالامحلو ةبءاتفالا هولا نأ غلا أ
 هنان دقو لع هنأ امهوتم نادل .هذم الخ ىلع كح اذا ىضاقلا نأ قحاو لاق ثدح هه اساس جدع

 فيي ّ 7 00 نمراتغاردلا فو: ماض قتال هناق هريغبهذمارعتم نأكن او هش ادبتكم قفاو ناو هضقتن بحي م لطان
 4 0 قائالصأ 4 فتم قلاع ,قاضت فج الف داقحلاارتعللا هتالعلا ماجي قداتتا نأ و ةجاسدلا

 1 معرب 2-لا 0 ةعضلا لاوقالابءاضقلان ء همه ىلعهروشذم ث صن. ناطلسلا نافانئامز امال ةنقلا
 كيا ار 0 و١ ما ضةنيوه.فهؤاضقذماءالؤ هههذم ن مدوهعملاريغل ةمسنلاءالوزعم نوكمف ههذم الخ

 ناري م 1 ىلع ىدر#“+ سالو. نأال جوزلا ىلعامهتةب ىج رغل ىدا لاو ىل اكوةوكلاو ماعطلا ىرتشا ىضاقلا الأ ثري( اعتمر. يمن, || لوقيناب ل تارا وتر سل رؤتو
 عج روب اد عشالاب ىتاعل ارمأة دئافو ىدنجر بلان ,ءىوج عصنال ضارقتسالابلبكوتلانال جوزلا 3 و

 عوجراضيأ هندئانو حو زلا ىلع ضو رفملاب عج رثىهو ةأرملا ىلع عمجري هنودبو يوزلا ىلع مرغلا
 نموارسومنباوا أ ا نكمملاذااعدم ,ةمةنادتسالاناهرمأن أل عاوامهدحأ تومدعب جو ّرلا ىلع

 0 ا 0 تلا انجز ل هلال وت هيلع بحت

 لاو / ل 1 و رولا عا خدحا هلأ 0 0 افا لالش 3

 اي 10 9 لا
00 

 *» هلو ةاوياط

 3 | سل 0 ع ةيلالن نهار

 | هدلعام ىلعامهاحرابتعا نم فاصخملاهركذام لع مقتستالو باو رلارهاظو هوالص أر اا لاح ريتع لو

 لوف ىل_علوقل |ىنمتفاصخلا لوقوهباسلا لواهرك ذامنال ضقانت عون هبف نوكفداقعالا

 22000 /اريشءللاامهدحار اسعاد نع هنال فاما لوق ىلعمم مت بسلا لد تلق ىننعلا لاق ىلد َر ١ جركلا

 ب تاجلاملوفاو نيوتن ترك !!لوع انهر اع اك اع هعقن معرس ااذأق طسولا

 ناالامهللاراسعالا دقق ىذق ناو فدصملا لوق هانأب ف اصلا لوق ىلع مب مرا 03 انم 0

 3 0 ماو رك دام عاش ال3 طسولا ةعفنل المر رابعألا ع كال د مرتد |

 00 23 (اروشاهتعباغنأب هلوق) .ضيقلابالا كالال الصلاو ةلصاسمنالا

 ىدعك تطق- مواداهتعرردلا نكعالامم ليلقل ال ءج هناكف ١ طاش دال روعدل نودامةقلن نا هةيأعل |نء

 و انصانيعمرد 5 ىلع ءاحلطصا نار (اضر راوأ هلوق) ىهتناالصادخ الان 5 000 ندب '

 جدلا 3 ىئافلتحت ولو نصا قرم أالب اه سفن لام نم تقفن اور (ىضمام هقفنبا-1ىضقسق هلوق) ردمهاردوا

 كا ةنآرقأ اذاوةريجسذلا نءرداهن» الوم ساق دقو م

3 | 



 (نيعملا تف نمىلاثلاءزا) م6

 مز راو جاوب هن ردن اقرب لا ةبسن جتفلا اي ىفاقرملاو ىن.ءهريغءةعضو ان دنع ف ,عضوهاضأ لاقو ةرك
 ةراشالل لب هتيغنءزارتحاللال يو لاةرضح راش تلاد سقت ن العاو بالا نعانذمش ناحر م ىرخأو
 فرع الفا ثا ناكاذا اماو جو ا وضح د:عرهظ اا ةقفنلا نعزعلانانم ةءادملاحارشهركذامملا
 را اع لو اع ا نعل رردإ| فد لدتسن اماما ورا

 ةعيص هنمارتدعو مانأ ةثالث هلهعف ماج دن ورابع بخ نابع رطو جو زارا دعا |ههدح |نارما

 هباعحرش ىلافارسو مرو مقتل ماهة-بئاغل امو زلاءافي امدع اههنانو ىوصقل لاةءاغ4 انك عدارلا

 جتالهنانوعرلاو هظافاهقح قونالن كلا ها لا ردا ا

 فلا تويثىنائلاوامولعم دع وم ناكن ادملاطملهدأب 1 احىلا احمل اث عرب نكس اور ودلاهذهى
 ىضاقلار ا.تحاوهو ىواسحلاحإ .,ثىفلاقو ةدكصلل كليا اوتفاو ة.عفاشلا ىأ انباع ن م مجلامهبلاو

 نع لددامم سي ل دل عاملا 1 نعو غاس ملا ناو ىرلا

 محن امأو رضاحن الار ظ:لاروهاغا فاشل ادنعةقفنلا نعزممل انكسحلا ناب قونوملا فاش كاك
 ر# !نااه رم 1!ىرت ف ىفاثل ( عدرا فرك ذالمجوالف قافنالا مدع 9 بئاغلاىلار اضذلاب

 نوكي نأزاوحز م !/|فرعب الف ةعطقنم ةسغاشاغناك اذاامأو جوزلار وضح دنعرهظ اماهقفنلاز

 ْ قفيالهنا جمعا.« ءاضقر حان ضاق ىلاءاضقلا 0 :علاال قافنالا كل 2

 نم ههدم فرع : 1 نم ىلع اذهدرب من تد؛ مزه علاناان در كسح زال هفد وتم ىف سدا ءاضقل ااذهنال

 ىهتنا ىفاشلا به ذع لم: نمىلعالو ىفاشلا ىلعال قافنالا ن ءزعلاببئاغلا ىلع يعوةيعفاشلا
 ةقفنلا لمصةر ذعت اذاامف مسغلا مدر ىتف ذأ هدلاو نأ ن م مياهنا رمش قلمزان ءاندث هلةنالر ظن همق

 0 ناو ارسوم مادام مسف ال هناب مالا ىف حرص دف لاق هربت عطقةناو تل اط ناو هتنسغل
 ةيادلا جارمث رك ذام هب نحو هز عدن ا

 هلا .زمهلا مسقي هناىلا اريشب ام هيف لب اعدم ىلع ل ديالر ردلا قيل ددساا مو ىف أ سلا لع درلا

 ىضتقي ةسقفنلاءادا ىلع ةردق لانو 2 دف حلا هققنلاءادا ىلعارداق هنوك لاح جيو نلا باغولو هل 01

 همدعرهظالا ن اوسفلا ىف قالتخالاناى وصقلا باغ حرث نمديفتساهنا ل صاح اوهزعدنع ئسغلا
 مسفلا ىف فالتحخ االفز ع ن اف ةقفنلا ءاد | ىلع ةردق هل نا ناحاو هتدمغلاحاوماع قفن ملا دال ةيسفلاب
 لاحمسفلا نان هر ردإ |ىفهمهفاملاقالخ ءةدمغوهر وضح نمد زك لا, مسفلا ىف قرفالف اذه ىلعو ددلمح

 عم قافنالا كرنر مسفلاز اوج لع اذاو كل ذك دلو ةردقتلا عم قافنالا رتب لب زحتللاب طوئمريغهتدمغ
 رردلا ىف همهفامن ارهظف ىوالابز ا ا ترا رت لا

 عفر نأف هلوق نمدارملا سدلو ميعتريغم_هف طقف قاسفنالا ك رثدالا نوكمالة غلا لاح مسفلا نا نم
 نءردلا ىف لقن اذهلو ىفاشلا صوصخلب انعفاشرأ انفذح هنوكح ن م.ءالاوهامحلاءاضقلا اذه

 ةلوقو ىهسار وماملاو م الا شترملاذاذ- ة: هي ىذقفابعف اشرماوأ منذ غني ل ىفنح هبىضقوأ ا

 ردلا نع قبساملوقاو حاستفملا نعىوج ةرانتسالابهلانوذأم نولي نا طرشب ىأحلاايعفاشرم أول من
 قووهدنعد فت همهم اسانهنأرلاغلانعءاضقل اهنم عقواذا م امالاد :ءونيرحاصلا لوةوهرحللاب زعم

 هقيشح ىأ نعنتّساو زارها ةباخلا ىف عجرتلا فاتخاو نوجولا قذف الامهدنعو ناتو دددلا

 ىلع ىوتتفلا طيتملاب زعم بارعملا قو ىرغصل اىوات ةلاىناذكهو ىبتناىوتفلاهسلعو هناضقذافن

 ءاضقلاذاغن ىفمامالل نيمحاصلا ةَقف اوم ىضَمقن | ىو أل ط) احرشلاب زعمت زازبلا نعلقن مرحب أه طوق

 هلو هضقن هريغل سدلو لفن همه ذم فالح ىلع هنأ نمدتمت ىوتفلاب ىضقو | دهتحم ىذاقل 1 ناكملاذاهصنو

 لودفلا فىداعلا ذاذكهو ىمهتناضب أ هضقتي نأ هل سال ىناثلا لاقو دن ءاذك هضقني نأ

 اذكومهشضدب "م لصف ىف ىضقولاذكوز اح هنعع وج رم لوب ىضق اذا ىضاقلا ىواتفلا ةدهعىفو



 6م (ننكحبمال:م ىلع)

 نما ذراادةفرامةءابىقح» ا ةضارا منوكع مبصغلا ق قي في تاق ناف ىوجالوأ ت صغلاب

 نكلودالفن ان أ رعامعم اكول مناقل (ةحاحو هلوق ( ةيضار طاعتك تاو جوزلا

 هنالهلوذ) كوالا اا را لا ىف اتةفن تطقسازاهنالاضرغ الفن لادياىلوالانا قال

 ىلءهحرشو ربونتءاركلاالورفسل |اهقفنالهصاخ يضخ | ةقفن ىنعت (قاغت الاس ج دزلااهعمناكنا

 ةاوس ع (اةلطماهجو زتدب ىلا فزت هضرإ ردو هلوق) رماد عفدتف ماعطلاةعق ىلار اننا و

 كك |اههدع سأ .ةلاو (هقفن :لااهلو ةهدعب :١ تضرذ تفز ناوهلوف) الوأ عاجلا هعم قم طتاضرع ناك

 اتنر سن ل : هناقمماق س | >الانانا_ىغسالا هدو 1 ةسالا سا.تحالاتاوغل عاج عن زعاضرم

 نمد واقل نكعملاذا هنأ لداحتاو رد رض 4| هشاق ضرا» ]عناملاوتسبلا طظفحواهعو

 ملعاو من منان هل نعقنل الرش طقست العافتن اعونب اهب عافشنالا ن نكعاضرم ناك ناواهتقفن طقست هوح ولأ

 اوهواموحوأ يلح ا طارتشا ىلءىنمم| طةقفثالف فاقزلا لبق تّضرماذا| منا نهفنصملا هيلع ىممامزا

 ءاوسرهخلا ىف ىناكريدع هعلارقعلا درك ست ةقفنلا ناوهو هنآ رلار هاظ ىلع ىوتفلاو ف هود ىنا ن ء هناور

 رض ا ٍةاَرَع 1 هلا ىقهدر ناضاق هل هفامو هل.ةوأ م نام ده نأك

 ليصفتل د 1 ةقيقلا ىفاذهو ىهتن اعمل الهياستلا ناياللعم تس مثتضرءاذا هةقفنلا وجو مدع

 3 نع رلاىدحا ىلءاذه(خلاة ضي رمت اكن |اسمل ةققفنال هنا فسول ىأ نءو هلوق) ناذضاق
 عاملا طن اوت وكو ف افزلادعب ضرملانوك ناطرمتا ممقْفَن نو>ول طرتش ٌةباو رلادذه ىلعف فسر
 هدعم تيطت تناكءاوساقاطم فاقزلادعب ضرملا نوك طرمشل اف ه-:عىرخالااةباو رلا ىلعامأ ضرملا عم
 هيلع ةيجاوامتافكنال (اهمداخلةقفنلا بحتو هلوق) رردلا فرصتقا ةياورتاءذه ىلعوالوأ عاج
 مل تاو اللا اذافةمدخل |ءادأب مداخلا ةقفن تعتاغا نكسار رداهمات نماذهو |

 ارح ناك“ سس هلوذ) رم لا نعهم هلالت رش ساشحالا هل اقم ىنابنافة>و زلا قف: فالخ ايقحس مل

 ريخمل لغشال ىذا اكول اير |ىقمديق ذو ةثالثلاانبادصا نعةداو راارهاظ فالخ اذه (اكولمموأ
 1 م هوه اهمدخ هنكل ن ك«1وأ ارتمدحت ريغ لغش هل ناكوأ اهكل أم ىف نكيلولف عفان ارتمدخ
 واورخغلا نء دلال ريش تاكرل نوح و تاضتالهخدصلات امس نامح رد (ارسوم 0 هلوق)

 نم تيلطولو ىبايزز ل_كالا,ك سقم هنال ةندملاةأرملا مقتناالا هلوق لولافراسعالاو راسيلا ىف اغلتمعا
 فالح هراسإ ترا .نأل دعهرمخ او لأ سولو كلذ هملع بحال هناردج ن *هلاح نع لاؤسلاىذاقلا

 اذااعاهقفت روغلا قد ديقواولاةاذك اهاضرتالا هنم لقيم مداكتاهءاحولو ةب زازملا نع رهن نوددلارئاس
 نك قو ةلوق ( اهاضر لع ف قوت .ال هنافنيمأ مدانعا هءاحو هند رضتااذاامأ اهتداح نر رت

 ىواتف ىو هلوق) 4 هلق زار هاظ ق.ساكمنالكلذكن سدلو هفعض ىض7# لقب همي اك> (حلاافاكولمم

 رثابتال نم تناكوأ ةلعامبناك ا ذااع روغل ا ىقددنق (ما فارششالا تانب نم ءةأرملاتناك اذا دنقرع#
 تطور ماحد اذا ع: .ل|لاقو هلود) تريجأ ةردق |اواه سفنب مدت نمت اك نافاوسفنب للا

 كأرعا لاق هللا لوسران لوعأ : نه لمتف لوعت نءأدبا مالسلا هءلعهلوق ن هرب رهوواىو راسا (قرفي

 هاور ىنكرنت نهىلالوق كلدلو ىنامتساو ىنمطأ لوقت كة. راح ىةرافو دأ ىنعطالوقت لوعت ن#

 انلواموتاب قرف هتأرعا يلع فني امدال لحاف ةربره أ نع ىنطقرادلا ىو رو م-مو ىراخملا
 رعالا نوب و زلا ىلع شال ا يلاطن قد رفتلا فن الو مسمى اًدرظ :.: هميءوذ ناكحناو ىلاعت هلوق
 اولاق منال ةخدرب ره نأ ثدى سلو لوأ تاك ةلاط الان نه نوهاودواهةحريخأت ةنادتشل

 ل اوردر رهىأس 1 نءاذهال لاق لو هيلع ءهللا ىلص هللا لوسر نهاره تءم» هل
 بجاو قارغلا نا ىلعةل الد هيف س دلو يقر وأ ىدعطا» أرملا لوق ةياكتحالاهمذ سدل هرالو هك ىف
 هثيدح ىف ىنأقرملا لاقو عناق نق املا دم 1 ء دقي رطى نال همت 'سدل ناقل ! اك اذكوت راطاؤا هملع

 فو ىنأ دنغو (جو زلاريغ عمد جاح)
 هنعو ةقفنلااهلف مر عمت نا

 ىوتفلاو ةةفنلا اة رودغمتناك ن أ
 اهنالةحاح هلوقب د.قاغاو لوالا ىلع
 اهعم سدو ةرحاتو اهرّهعم تناكوأ

 هلوقبدق واقاف:اناحتالاه> ور

 اهءعمناكن ادهنال جو زلاريغ عم

 تناكولال(و) قافتالاببت حو زا

 اقلط ءاهحو رتايىلا(فزتملةض رم)

 ةقفنلااهلف مدعي تذرك تفز ناو

 تناكن اا ةقفنال هنا فسوب ىلا نعو

 22+ لا بحت ( و) عاجلا ق. طل :الّدضررم

 اكولموا ارح ناكءاوساقلطم ء(اهمداخل)

 ناف(ارسوم) ناك(ول) اهريغلو اذ
 ضرف».الرياكحاوانامداخاف ناك

 نيمداخل ضر غي فسوب ىنأ دن ءوامهدذع

 الالا أو قوس اذاكولم ناكنا لست قو

 ل اا تناكاذا دن درع» ىو انف ىو

 ريس مد+[4و فارشالا تائب ن

 أ نعو نيمداخ هقفن 0

 كانا اهنا ىرخأ باور قف سوب

 حماهحوز ىلا تفزو قئاق تلي ةقد اق

 اهلكمدخلا ة ةقفن تقسو ريثكم د

 هقفن :نمهمزايرعسوم ا جوزلا نا اولاقو

 هنأ ما ةقفن نمرمس عملا مزاد|م مجاخلا
 الل الا راقا | سوس ارف
 هياو ر وهو هراسعا دنع مداخل ةقفت

 اقالحخ مصالا وهو هف.نح ىلا نعنسلا

 ناكاذا اذه ةريحذلا فود هل اقام

 مداختأرلل نكح ملاذاامامداختأرلإ
 رهاظ ىنهيلع مداخا ةقفن ضرفتال
 ضرغ. هنارفز نعوانب اص نعةباورلا
 اهسفنب كلذ موب ىم مدحاو مداخم

 هزهن) اههنب (قرغي الو رامداخذقنوا
 ارضاح ناكءاوسالطم(ةقفنلا نع
 يفاشلالاقو الواتنلطءاوسوالوا
 2 قرغب تالطوارضاح ناكاذا



 5 أ 0 6 م
 . و 7 . 5 .٠ قم يبس

 0 ( كونت تاكومم
 هك تلاه

 (نيعملا ثف نمىفاغلاةزحلا)

 اذكواننامز ىف ةهشلارابتعا مدعل ناطاسل ا تدم كح ةوش هدف ناكولام جبر قحريخب هلوقب دسقتلاو
 اهلك ناك واهلوق) ردةزمثاننوكت لمقو برك إو في رمثاهجوزو ىص عاضرالا_مسفنت رحأو
 | الح وم هلك ناك ناو رهالا هسفن اهعنعاهتقفت طة: ال ىنا كلا لوق ىلع ىوتفلانأ مق (الجؤم
 | ىلا هل و نوكح ام بج وم لاس ايتحالاواريف ىنعمل عاتمتسالا عانتمانال (أطوتال ةريغصو هلوق)

 | ضرءاهبن موءانرقلاوءاقترلا قدوج وم ىلا اذهنأ دروأو هيا ده دجوبملو حاك لاب قدك سمدوصقم
 | ءامولانجو زلا هب عفتني سايت> |ةقفنلا باحصاف رمتعملا نأ بمجاو نة يجاو ةةفنلا نأ عم عاج عنع

 | ىنعع عنملا نال عاما لعن اردةءال نب ريغصاناك ولا هقفن الاذكو رهنانهدو> ومىناثلاو ودلاوأ
 | اهلمق نم عنملا مامق عمو متاقاهلمق نم عنملاو مودعملاك هلق نم منملا لعكس ناب اءلا ىنامرثك او امتهد نم

 || اناكح ناو ىبل زلاةرادعو هب انع بلقلل لب اقلملدلا نموركذ امن الرطت «ءفو ةداسبم ةقفنلا قدتستال

 | ه2 ناكاذا نينعلاو بوم جلاكر ا هفاهلءق نمرتعلا نالاملةةفئالف عاما ىلع ناردقرال نب ريغص
 5 0 ملناف ل1 قاد ١ اريغصا هج وز ناك ناواس#تةفن تحت :ريبكسلا نال :ريغصلابدبق ىهتلا ةريغص

 | ةتتفنو هصنو هفل انام قتلملا نءانضش لقن ناكل ةصالخلا نع ىوج اهنعض ازال همأ ىلع بحتال لامدل
 || ىثنالاو نمزلاةلزنع وهف ٍل-عبلاط ناك اذادأولاو ىهتناانمزوأ اريغص ناك ناهسأ ىلعنمالا ةج وز
 | بحتامر ادقملضاغلا غل وهل اع ةقغن نءالضاقالامكلع نمباملا اذه فرسوملاو «ربأ ىلع هتقفنف
 ]| هجو زلاواستوأت ناك اركب هغلاملا تذنلاو ريغصلا دلولا ةعب رالالارقفلا عم ةقفن بحتالو هاك زلاهمق

 | (ةقفنلا اف ىفاشلادنعو هلوق) نيهاش عش حالا ةلزنعدسافلادجلاو الاهل زنع معلا دحتاو كولمملاو

 |١ نع ناضوعلا عمتسالو كلما نع ضوعرهملا ناانلو نعلا كإءةكولمملا فكك لا نع ضوعاسال

 ٍْ جرفلا نوداعفءطولل ىبتش وأ (ًالطوباهلشم هلوق) ةباده ةقفنلانودرهملااهلف دحاو ضوعم

 لا ىلا و رهنلافاف رد ةفحملا ف هراتخاو ىفاثلا دنع هد قايكمانا ساندتس ل الواةمدقلل مصنوا

 || عرفم ىهتنا عست تطل قوت :ريغصولو هقمطت ةذيعدلا ناو ٌنسلاررَدَعمٌد حامل سدل ةقاطالا نا مدالا
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تردلا ىف هن مزحام فالختو هو ءطوللابمّءمحالص ةقفنلا بوجول طرتٌدن هنا ىلع
 | هفحنلابحاصرا .ةخالاعم

 || لوصولا ىلعر دول ذكوةرهوج عصالا ىفةقفنلاهلف نيدب وهاهسحاذاالالظولو (ةسورهعو هلوق)
 ْ .دصلافن اطاسلا نعم ف سحول ىرودقلا يمت ىف نكلاقاطمهدك ةيفريص سحل ا ىفاهلا

 ((ءاوسىأ اتلطمه سك هلوقو ردن. رخأتادنع هعم سدحتداسفلا ماع ف.توارعلا ىف و اهطوقسأ|

 || ةضورفما ف هل 5اادمم ضرفوىناقتالا لاق لا ىرودقلا مدمن قنكلهلوق ليلدبالظوا ق#ناك
 ١ (هسذت) رهنالواهتومث مزاتس الئ ثلدوجولا مدعن الرطت هءقو اهطوقسا داء ىلار وع:ةالاهريغ ف نال
 ١ املع ف اضم هنا امونم لك ىذا نيكي رعت نيب ةي راج تناكول ةل سم ىفالا جو رفلارعا ىف انبات ا طا.تحا
 كال ةهث-امودحاو لك دنعن وك: اغاوكل ذ ىلا باحال ل دعدي ىلع عضوت نا بلطو هكو ريش نع

 امهدحابلطىا خا عضوت نا باطو هلوق نمدارملا نوكين |نيعت هنا لدعاو ةباردلا جارعمنعماشا|

 اعئامال هنال كل ذك س دلو امرنم لكن «بلطلادوجو ىذتقي مالكلا قوس ن اكن او رخ "الا عذتماو كلذ
 ١ قو سابتحالاتاوفاإلوا هنافءا ىلعةرداق (نيديهاوق) هيلعامهقافت اعمل دعدي ىلع اهعضو نه

 [ةلطامملاب اهلمق نمءاح عانتمالا نال هلوقبةلْمملا هلملعت نمر ردلا قاف ره ىوتقلا ه-ءلعو منفلا

 هبلعام فالح اهابق نم ىذلا عانتمالا نم سداف ىا ىهتنا هذم سداف ةزح اع تناك نأ اهنم ناك« لن او

 | تناكن ان سايتحالاتاوف ىا!,نمنكب 1 ناو ةبادملا لوق نمدارمان اناسسلا َةءاغى تدأر مثىوتفلا

 :تجججحع 3 6

 تصعل ّ

 2 م



 2 (ن يد كح هال:ءىلعإ

 سوململاو لوك أملا ىشهمحاولا هقفنأ اهب ريهظلا (ةو كلو هلوق) ماا قافتا لطام دقعلاف اقسفوا

 هيبام تناك وأول ىوج ميت دعب اصمصخت فنصملا مالك ىف ةوسكلاو ذنوكءاذه لف ىكسلاو

 ريصقتلا قد عنم هنال نامزودالب ف هعدقت فروعت ىذلاو هو مدقملارهما ضمق لجالىأ ( رهللاهفن
 0 طقسا امهدنعو ةغم ءنح ىنأ د:ءلو دل دعب ناك ن او هب ةمقفذلا طقسا الو ء-ةه> نه

 د:عالج وم هلك ناك اذارهللاه سفن اسهعنعارتقفن طقستالا كو ىتدعتالا لست ةدص مدعل غولبلا
 تناكولا4 (ضرف.ام قوفه راعام هلوق) ردو امشالا ىثعداضتزاو رهنو رح ىوتفلاهلعو ا 1

 ةمعطالاناولاتاحادلا (ةجانوهلوق) رهزمسأ اذا هلع ند قاسلاو هعدو ردة بطايق ةريمعم
 لك ًاباماهمجط نأ هءلع بحال هلوق) أب قا |هاهارةسرافلابهلدأو ب رعم وهو زممالو زم

 ملا لك ات تناك اماهمط: نأ هلزوحالو ىأ هيف ا ردبدنب لب (هسفنب
 كلا لاو اون رهاظو هاك حلا لك تتناك اماهبعطن نأ همزاب ءالو همالكرب دقت كوكل ن | مصنالو
 اعدخت ناك فس لأ 1 را لنا مالا هيلع ءازغل والا هت عيش نمهعسوذ قفنيل ىلاعت هلوقل 24

 قخمالف تارسوملا ناقل لأ ةتفتالةرهقغلاواملاحرمتعافو رعملاءكدلوو كس فكما كحوز لامن م

 فورعملاب هلوق ىنعهو هتمذىف ند قابلاو هعسور دقب بطاخت هنأ همجوع لوقت ن نتف صنلاامأو ةدان زلل

 ىلعو نادمرسوملا ىلع جف اسشلا مامالا هيلا ب انه ذاك“ ريدقتلل ىنعمال هنأ نعمتي هن و تدئاولاوهو طسولا
 مالكنأ لصاح اوديادهاعرمثر دقت .النرافكح ىجوامنالدم فدصنودم طسوتملا ىلعودمرسعملا

 ثد , دحلاو هلاحراسعا ود د الانال ثد دح اونا الا نيباعجاعم ام طاحريتع امنا هنأ ىلاري_ث  ةيادهلا

 0 دان تناكول نابحالىأ هلوق) ىجلد زل حرص هيوام-مالعأ ٠ هلاحانرعتءاف اهامرأبتءا ىذتقي

 دقفل هجو زا هلوق ىلءاقوط عموله لو ةعنام هلوق ىلع فوطعمةزم انالهلوق ناىلاريدعتلا اذهب را ا

 رخ الا ىلعابفطاعتهدحأ قدصن النأ طرمشلا كلذو ىو 4.1 افوطعم ناكحولالب ىفطعلا طرمث
 ريغ ىنعماعس|النوكت ناىلو الا نان «لقامامأو انشأ ارماال حدا ودب زال ر ىنءاح لوقت ال

 لوقبالامءاال“ ضنا بقت فرحان روس طاب كنا حام راسا 1
 هروص ىلءارنوكحاض أودح ورلل ةفصاعاعج متن الفد 1 ىهفاص»اا موك ىلعو ى رص هب

 ةفصانهاهمانيمفوكلال وق ىلع ق“افاذك ل م ىفاهنوك لب اهدعباملاهمارعا لقن ىذتقءال فرحنا
 ةيسنحلا لأب : فرعملانأب ةركشلايةفرعا | فدو نءعرذتع وهم ءااتفاضاب رورغافدهانو رع لحم ىف

 زوشناامدعىفابت.هبا1لوقلاو يفاشالافالخ هرغسد.مد ولو (الزن«ىلادوعت ىتحهلوق) ىنعمت 0
 هني (جوزلا لزنم نم هأرملا يو رخهلوق) ردتوملاك عع الا ىفةنادةملاال ه هدو رفملاهي طقستو

 نم هتع: هن اناك-ولو هلزنم نمي ورخلاءاسهزوشن ىا اذهوةزمشان زوكت الاس مما ءطولا نه هتتعنمولام
 ىىكسلا تءاولف ئعرمثر دعربخ ناك ازال نع دمقم قاسسام لءاسلر ها كنان اهلعلوخدلا

 ايفرتم تار نكسولا لك و زمش ان نكيل هعم نهذت نا تيأة هل اهل دس يس تح وابوصغملا هناكم
 اهمالوخ 5 الزنا ىرتك واهل زن« ىلا اهفوحي ناهلأست ن البقاع ل وخدلا نم هتعنغ اس كواعملا
 ىتحْمل ف لاقةزم 0 'وارابتلا نود لمللاب ا,مسقن تاسول هءفو رهوخ [عضومى لا ةج راخاك
 هناف هدنعلملل دو اه اصم فر اهنلا ىف نوكتت ىتلاتافرتملا نهج و رتولام ىه هلّثسم باوج فرع هنو

 ةنيعتكل هولا معالاو هامثلومل لا | ازنءدارملا نارهاظو ىهتنا هحاضا , |قايسرظت هوا هقفيال

 ىفايضنمراكنالا ناك ولا ذكوأ ل ةقفنالف د لا ماقأ متدعف احاكن الع غئاراو وقد 3 ءفنموأ|
 ناكول (لماث 2(ق>ريغ هلوق) ةندلا ماقال قدوس دمر اناف قم )ادعوا الوعي منفلا|

 0 !انااهرهمقوانأب هلوقن معامل !لادباىلوالا ناك ن كارو غم هنوكر ذعل هنماهحورخ

 202111227277677 6552222 222ئ5373ُل 336 111113131313131312ر-_-79ف-شف7ل

 اةناحرامتخالاءوس: تالا فرعاذا هنأ تهذملا صنو ريك نداذريصب وأ ناك تادلام- قرغتس



 (نيدملا خف نمىف !ككاءزحلا) 2

 هحرخأ ناددرب هئءلاطف اهقلط متاهدر تهم |عمهب جرخولاك همزلابنذاريغ ن اوهدرهمزلبالاهنذاب

 ى-هدنا هدر هملعق

 0 و ء(تفلابا»
 اهدروأ ممضعب و ةقلطملاةقفنا تلج نم نافةيادهالا_عمتقالطلا باك ل.ذىف ةقفنلا ثاممدروأ
 ىو زهقفت ث>ابم نماء ذا! ةدح ىلع باك مهضعبو ةحوكسنملا قت ب رمل حاكنل أت اك لدذف

 هلامع ىلع ناسنالاهقفني امّةغللا ىف ىهو ىوج قالطلاالو حاك-ءلاب قاعتتال ىهو كءلاءملاو ماحرالا
 قافنلا ن مالو كالملا ىنعع قوغنلا نمةقتشم تسل انهت دارملاةقفنلا نأ لعهد و مولحتاءامضىفاذك
 ماعطلا ىه لاق انتعادعتلأس ماسه لاقاك عرمثلا ف وهلا ع ىلعهقفنن ىذلائذلل مسا ىه لب

 زاوج ق لوقأو روكذملا قاقتشالا عنءال كذا ةرايعاهتوكورهتلا ف لاقرحب ىنكسلاو ةوسكلاو
 روثلا باص لوقا هجوالفذ محو زوحال هنأ امهروشأ نالوةرداصملان منابعالا ءامسا قاقتسشا
 ا نم قم ىهوهلوق) ىوجروهشملا ىلع عنم لب روك ذملا قاقتثالا عنعالرك ذاع ةراعابوكو

 ريغلا ىلعريغلا ةقفنو هلوق) ه.ضاملعدقو نا.عالاءاه»أ قاقتشازاوحلوقلا ىلعىنم (اقوفنلا

 ةيراضملا لا رفاساذا ب راضم اك ر يغلا لاصل سفنلا سح بنس بحت اذكو (حتاءايشأ ةثالشب بحت
 اهنالهلوق) ىليزةلتاقملاو تاقدصلا ف لماعلاو ىلاولاو ىضالاو ىتفملاك ةماعلا حاصل وأ ىصولاو
 || قالطلا لدية علارك ذثيحرونلا فام هفلاخالو ىوج حاكنلاو قالطلا نم ىنعي (مّدقتام سانت
 امألوقعملان برضو عاجالاوةنسلاو باملاب (ةجوزلل ةقفنلاةهلوق) هع بترنتابال

 | فورعملا,ّن توسكو ْنِهةزر هل دولوملا ىلعو ىلاعت هلوقو هتعس نم ةعسوذ قفنبل ىلا عت هلو قف باكا
 عادولا ة طخ ىف ركح ذو هيلع هللا لصد ال وسر نأ هللاد.ءنب رباح ن ءىوراسذ ةنسلاامأو

 ملوهللا ةماكب ّنهجو رق عالكساو هللاةنامأب نهوَعْذخأ كك.:ءناوع ّنيمافءاسذلا هللا اوقتالاقف
 | مملعّن إو حرمهريغابرض ّنهوب رضاف كلذ ناعف ناذ هنوهركحت ادحأ شارف نئطونال نأ ّنويلع

 ةجو زل ناترحاو ىنكسلاو ةقفنلا ّنأ ىلع تعمتج اّةمالا نان عاجالاامأو فو رعملاب تو سكو نقرر
 لك أتنأ امَّنأ ىلعابب وج وب هنو ىبلي ز سابتحالاءازح سة ةقفنلا َنالف لوقءملاامأو اهحوز ىلع

 ىذح مالسلاهملعهلوق نهدروام كلذدي ود وةريخذلا نعره هنذاريغن هساب رك نم سدلتو هماعط نمأأ|

 يزعم راشلا فى أ اك امدح حاكنلا ناك اذا اًذهو فور عملا دلو و كمفكيأم نايفس نأ لام نمأأ|
 | موزا نم هي زازبلا قامو رحيلا نعرد ةقفنلا نمهتذخأ اس: عجرهنالطب وأهداف ناواف طوسلل

 ققسامنال ( :رفاكو | ةايسم هلوق) دساغلادارفأ نموهذارهنرطت همف دوومثالب حاكسنلا ىف ةقفنلا ||

 ريغدارملاسلوالوأ اهبالوخدم ىنعب (ةءوطوءريغوأ:ءوطو٠هلوذ) ةبادهاينفلصفال لئالدلا |
 ريغوأ حبو رلاتدءىلا هلة تتمهلوق ) ًاطونالو ريغ صالو هلوق نم ىف. الهطول حمص ال نم ة*وطوملا ّْ

 || ةلةتنمريغ هلوق نيب قرفلا قلمأت, نأ تش واسر ق أ ساك ةلةنلا جو زنا بلط لو ىأ (ةلسقتنم
 نم عناماب مقيم هنال هل-ةتنملاريغا تءجوامت | هقفنلا نأب انضست ناحأو ىوج فزت هلوق نمد و 2

 ةض رالةةفئلاب وجو هب ىوفملا نأ ىلع عناسملا ماقاهف از لبق ةضب رملا قو ملستلا لبق اسهب عحاتقسالا ١

 هبأ ىل_عال هلام ىفاّدجاريغصولو (اهجور ىلءهلود) ىهتناا هيث قرفالف هملعو فاقزلا لق
 نيدتس واّمقفن بالا ىلع بحتاللامريغصال سلو ةريمك تناك ناو ناذضاق ىلاقو رد اهنعءاذاالا
 | ةكصريغصلا < وزنف ناكحازا ام ةيلالبنرمثلا فهدءقورسسأ اذانءالا ىلع عج رب مهيلعب الا

 ىذاقلااهرّرقب ةقفن مو زو ريثكر هعءطولا ةَقاطود وهْسلاّدح ةغلابعضرمو رصاق ع و زتىف ةملصمالو ||

 را



 ل (ندكح .مالئم ع)

 (ري.عتلا ف (مثاةقاطمرفاستالو هلوقإ) :هحرشو رب ونتنم_مأ ىلا نبالا بسك ع ف ديارذم تالاولو
 اهنامدقف نئان ءّدد.:ءملاامأو امعجر هقلطملا هنمو ىلوالاب هب ,رفاست الةحوكنملا نأ ىلاءاسعا ةقلطملاب
 ىفايك ةياو راارهاظفرت ارسم ىلااهرصم نماحلا قتلا بلاط (ةقت) رهن دلواهعم نكمل ناو جرختال
 | اهافوا اذاالواانومؤمنوكم نانيد لصف: دباو رارهاظ ىفسدلو عانتمالاا ل سدا ةسجاولولاو هيناخلا
 أ ىلوأ ىلاعت هللا لو قب ذخالا نأ ن مى :مغرملا ندم ارب ءاض ىل از عم ىنشو رتسالا لوصف ىفامو رح لعتملا
 هلوق) ىهتناز و<الفاهب رارضا اهدا, ريغىلااهحارتا قو رارعضالا مدعب لوععم صنلان الدودرم

 دقعالهنال تقتعأ اذادلولا مأ كل ذكو كلذا سل ٌةَدحلا نا ىلاةراشا اعلا فاضملادلولايدمق اهدلو

 ةنضاحملا مالانا نمانخيشهيىتفأامهنمذخءوب (حلادإولاةعلاطا جو زلاجيرنول ثدحهلوق) امون
 ىأ (رصملا ل 'مةيرقلاوهلوق) اهلارظنلا ن مسالا نبك ىلع ريق اعاو وسم |ىل |هتنب ثعد ىلع ريحتال

3 : 4 0 
 كحك 0-2 : هنالن طول ابديقرد خدالا ىف ةيرقولو (اهتطوىلاالاهلوق) |:ذشرصملا لثم اهمذ حاكنلا عقوتلا هيرقلا

 تمم, ان تاعي ببر 59 ريغصلا عماجتا نو ل_هالا ةياو رهذهو نذالا نود. ابهدلو لقنت ن اا سدا اس,:طوري غىدقعلا عقول

 ةسلإي رت“ ةهلر نو 006 اهم اكنلا لصأ ناكناو بر ارادىلادلولا ج رخت نا ال سبل ةيرههظلا ىفو كلذ اهل ىواءطلارمصتخو |[
 دع . تقزإر 1 : ىلع كلذاف سلو ناكعضوم ىأر فسلا نودامىلااهدأو لقنتن از وح هنام-هوبرفاسست الو هلوقو

 اذكالوأ بالا نذا:اوسءاسمهملادوعب نأ هنكمالا امص الاحج رخول عضوم ىلا هلقتت ن اللب هقالطا
 نكعال ث< ناكناو رصصملا حاون ضع ىلا هل قنت نا ىلا قمل نعد ريهظلا فو مالسال اردص طوسمق

 ةحماسمرفسلا,ريبعتلا فنأ لعد هنمو ىدنحربلا ن عئىوجللدللا لل. هذطو ىلا هموب ىف عوجرلا بالا

 نسامرراقتاذا عنمالا_متالىوغلل هيدا ناالو عنلا طرتشس ال هنال عرش ارف_ىلا هيدارت نا عم الذا
 ىلإ .امقم# 2 510 . -

 4 "مكبر اك مار لعدن امبننب ناك اذا ىرخأ ىلا ةدلب نم و رخن هيدارملاف مصنالجو رخلا قطع ريسعتلا اذكو نيناكسملا
 نأ 1 را 0 ه-نكع ثري تواغت امهنبب نك ملاذا ىنمشلا نعردلا فو رحب رصملا لاهي رقلان هديت لقتنااذاالا تواغت
 1000 6 5 ىأ فاطم هلوقو ىهتناىرخأ ىلاةلدع نملاةنالاك هنالاةلطم عنّةمل ران ىف عجرب منهدلو رعصمب نأ

 0 ىىثتساوالواب الا نذاءاوسوال ماهمفاهكسن دقوابنطو هملا ل[ ةدنال دير ىذلا ناكملاناك هاوس
 كول | 3 ىدنجربلا نع قس امكابف حاكتلا لصأ ناكن او ىنعب بر ارا دىلادلولا.لااقنن الازاوج مدع نهردلا
 ىقحاسل نكمل ناو هئانغتسسا لق هتماقا لحم نههيبالا ب رخالاذكو ىمهننا نينمأتسماناك اذاام
 اهجاوزإ دلير غسل قلطال ةمجار» لا نعابشضو ناهرملا نعةءلالمنرم* عناملالاو زيهدوع لاقحال ةناذحا

 ىهتنا مون لكاهدلو رمصبتن اابنكعملاذاعنملا لت ىسدققلا ىواحماىفو لاق ىهتنااسوقح دوعن ناالا
 ظ اذاوم_مموهف:دابب لهأ:نهمالسلا هملعلاةافرعواعرمت همف ماقملامزتلاهنال (ةماهك-:دقو هلوق)
 يجلي زاعقم نوكمآل هنا ةمنقلا قرت ذوهداز رهاوةهرك ذام ىلعاهةعرفاملاو ةممذهب هب رحاربصت
 ١ مسو هيلع هنا ىلص لاقل اقمئاعب رأ ىنع ىلصن ام ءن اهدم سه ىف ىلصوملا ىلعروناو ةسش ىنأ نيا كود و
 تدارأولو ةيانعلا باب حف كم تمدق ذم تلهأت ىناو يقم الص ىلصد اهلهأ نموهفةدلب ىف لهأت نو

 (خاةماهكتب ملاذا هنالعلوق) رهتعصالا فكلذ نم نك اهمطو ريغ هنكبل هرف اهككنن امىلاهن يورخملا

 ل_داخلاو رخالادقلاز رثهم ىلع مالكا لمدأو نيديقلا دب حاز رت رك د ىلعرصتق | ثءحر وصق بف
 | هضاعقاو ج وزتلان وك. نأ ىناثلاافانطون وكب نأ امه دح أن باو رمش لةيل ازاو 2 طرت فن كلا نأ

 دحاو لكف نيرعالا مدعلاب:طوولا الو هلا هل نتن أ !ذ سدل اهل رطوو سدلوداب ىف جوزتسلا عقو ول تح
 ىللب زل لاقدبقعلا ناكمىلا لةنلاهريغصلا عماسما فو ل_دالانمقالاعلا باك ةداو ر وهو !ههنم

 اهمناج اكموب لكاهدلو رممبتن ابنك ناكمىلاهجارخ اهل ىواسحلا ف (عو رذ) مءالاوه ل نالاو
 هارت نأ ب دارا اذا ىه لب املس .رب نأ ىلع ريال بالام ذحخاو مال اةناسضح تطقسا ذا ةمحامسلا قو
 (/اوقاط مثدلولابرخرصلا نه همفو رد بالاك ا.صعلا نم بالاريغ نان ىمرلا انش ىتذأو كلذ نم عنمتال
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 ىنهتنااسبب سن أمس تناك اذا فسو: ىلا نعةباو رىنالا لاحرال ص: ال تماداماهتن اضح ىف مالا ق>
 بالا ىعداولو رحباقافت ااههالةناضحال هنافاهوب ااهجو زو غولملا لءق لاجرلل تداصاذ ااهئاهرهاظو
 تغلب اذافابت.سلارطت نا ىجذن رولا فلاقو دوق لوقلا نوكين اتش ربلاف لاق تركن اواوتضمح

 ردصلاق (بالاىملاعفدت : رهشلادحتغلب اذاهلوة) اسلالاو هل لوقلافا.ل اغىثنالا همف ضيحتانس
 هيلعو ةضصالخلا ىو بفن هب ويجلب رلالاق ىناثلا ىلا فا دخلا هازعو نامزن داس ة ريع اوهو هعيرشلا
 لاقو موق ىف ومش شع ىدحاتنب وىوج هر ىتفملا فالح ىلع فنصملا ىثمدقف اذه ىلعوداهءالا
 تءاح ةشاكمواةريدمولو (ةمالل قالو هلوق ) هداز ىزعىوتفلا ه_لعو نينس عست تنب ثدالاولا
 ْ ىتحالاتدلو متءدلو مأوأ هتما ىلوملاجبو زاذاىنع رهن هب قح ااهنافابتب كى دولوملا فالخ | مت اك لق دلولاب
 ةيالوالو بالو عوف ةناضحلا فنالو ىاحلا نبا حرش نع ىوج لوما ةمدخ ممةناضح ا نءامهزقلا مد
 الوقرلاقريغصلاناكنا (حتادلولا ىلوااههالومو هلوة) رهن ىلوأ امهريغ ىل_عف امهسسفنا ىلعاممل

 ق>ام4 ناكاقتعاذاورار-الا هئابرقالناضلافارح ناك ناو هكل «ىاناك ناهما نيدو هندي قرف»
 ربغلا ف لاق(انيدلقعرملام هلوق ) ىل زقحملا تو.”ناوأرارحا امهدالو أوامهنالامهدالواىفةناذحل
 مالسا حصن ومهلوقيدارملاةيادحلا ىراق ىواستق ىف ني: عسسل ردقي ناىجش وةدمكل ذلردق ندرألو

 بلاط ىنأ نب ىلع ىلع مالسالا ضرع مال_.ل اهيلع هنا ىور هنالاسوةوف اف اعم_س غلب نم لقاعلا ىلا
 نوضغلا ناكاذا ميا اذهل وقاو ىوجلا دبسلا لاق كلذ هباحاف نينس عبس نءاوه و هنعمل ىذر

 يلع لدنالةيادلا ىراقةراسعن ا ىلعةناضحلا ةدم ح :ني:_س ع .سدعب هيالالفاركذ ناك اذااما ىثنا

 اذا ىفاشلاللاقو هلوق)انيد لقعن 1 ناوابنم حزن فيت نافذ (لافيعوأ هلوت) ىسهتنا هاعداام

 تلاقف لو هيلع هللا لص هللا لو «رىل|تءاحدأر مانا 5 رهوأ ىو راما (نيوالانيرريخازيمراص

 لاقف ىدلو قىنقاحتااهحوز لاقف ىنعفندقو هذ دى أرثي نم ىناقس دقو هنب ادهني نادمرب جو زنا

 د.شر ريغربخص هنااسنلو همت قاطناف همادب ذا تش امم أدم لفن كم امذهو كورا اذه مالسلا هملع
 رظنلا ققك»:الف ةملذتلاو ١> رلاهدنع نمرادْخ هلقعر وصقل هنالو رايت ار قعنالف هدباصع فراعالو

 ناكمنالقحتو جوز ااهنوقل هتبعص ىف تناك اهئارهاظلاف قارغلا هيفرك ذيل هنال يدحم ا ىندل ةءخالو
 سل هنالعسلا قريت هنا ىلع ل ملدهبق سلو غلا لاوهرتملا نم قس ىذل انالرهاظلاوه لباغلاب
 ىبايزهريغهملعساةبالفرظتالاراشعال مال_لا هلع هثاعدة كرب: قفو هنالواهرعرك ذ ثءدحماف

 عولملال_.ةاوديقم فال نمب وانناب فالخملاو ماصتتخالا قاقت>الاو مصاخقلا قاتلا نارا
 مالادنع نوكب و ريذتالووتعملاو فلا فوهدازدب وم نعردكل ذهل ف دارغنالادارأ ناو ريف هد عباما

 ىلوأ نونحافءوّدعملاقاذه فرع اذاو ذا 7 بهذ وهاكس خلاب لوقلا ىلع عرفماذه ناره اظو

 غلبم هير اجلا تغلب (ةلق) ىو حرظن ىفالا بهذم ىلع عرفما ذهن اهاوعد ىف نكارب

 ُثدح تدحأ ثيح نالسنن ااولف ىأرادل عقج او نسلا فتلخ داذا الاه سفن ىلا بال ااهعض ارك ناءاسفإ |

 ار<امهريغلالمضلا هيالود جم اوتاللف اه فن ىلع ةنومأ نك اذاالا اهم الامثناوارملع فو:ال

 هلف سفن ىلع انومأم نكرم اذاالاهمفنىل !ههد ب الل سدل هرأرب ىنغتساو لقعاذا مالغلاو هيريهظلا نع

 نكمل ناوبالاةلزنعدجلاو رحب عرش. ناالا هيلع ةقفنالوئث هنم عقواذا هسدأتواراعو |ةذّذ عف دا هعض

 مناقاهنم مرعم مح رىذ ةبصع لكى حلا اذكوا ادسفم نك نااهعذ هل معوأ خأ انفو دجالو نأ اف
 ىنكسلادرفتتاهالخةنومأهتناكن اف كاحباىلااهسفرظنلاف دسغموهو ناكوأ تاصعلا نمدحأ 0
 ٠ وك, للا غلباذاو ىنبعنيإسللارظان لعج هنالاسثوأ تناك ارك طفح ا ىلعةرداق هذممأ دنءاسهعضوالاو

 . (|كانالافالخ م-

 -حجحم 0 ا



 أو
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 هناعو الات الاخ مئاندنع بالا ةلاخ نم ىلوأ مالا ةلاخخو كلذكأ اهتاعمت بالم مالم ةقيقشلا مالا
 نوّتارق نالة ناضل ىف نه ق>الفتالاخلاو لاوخالاو تاسعلاو مامعال |تائبامأو بدنرتلا اذه ىلع
 رظني وارزنهيطعب مالاجبو زنالوأتي و رام (حلا همر ريغ تكد نمو هلوق) رهن ةيمرت ايدك 3
 لقتتيف (اهقح طقسهلوق) ةرانع ض غملارظن ىأ ار زوال ىأ ارزنهلوقو ىلب زارزمث هسنلا
 ابتنباب و زوه ىذلا ىنجالا تدد ىف ريغصلا كستالن ان ةينقلا ف هديقوالثءاهم اك اهريغىلا قحلا

 ةرزاع ىتجأ تدب ىف ةلأسلا هتكسمأولو اهتمهذ أ, نابالل ناك تلعف نافريغصلا مأ وز ىأ
 ىنجالاو مالا يو زنببنيسلا قرفالروملا هفلاخو رمام ىلعاسابق ,متاضح طوقسرحلا فر هظتسا]]|
 تعداا,ثكل هبت رقأولو امل لوقل ان ثركتاواوه> او زىعداولو ىنجالاكو هذ ملا نياكطةفاسجر ناكولوأ||
 هلوق) رهن نيا صفلا ىفنيعلاعمنوكب ناىتيذب وهتنيعناالا م لوقلافج وزلا نبعث نافقالطلا ||

 ةرالولا اذكو بحت وزلال زنمىلاتداعاذامئاهتقغن طقست ةزمشانلاكع ناملال او زأ (ةقرفلا. دوعن مث
 ىت>اهقحدو» ال امعح رقالطلان اك اذامثةبالولا تداع كلذ لازاذامثد اديرالاو نوذجماب طقس

 اذه نأ كذ ثيح ةملال نمثل اىفامىلارعشم ىجلن زلا مالك نأ معاو ا: ز ةبجوزلا مامقلا تدع ىضقت
 ىنارهنلاىفلاقاذشو ىبتن |عنامهنم عنمءانعماهقحطةس مطوقو طق اسلادوعال عناملا لاو ز ليست نم
 هونب مث بال مث قرقشلا حالا ثدحلا ث بالا مدقيف (موميترتب تابصعلا مهلوق) از وت طوقسلاايريمعتلا

 مهلا عف دي امئناوةق اّعلاىلاومو ماع الادالوأ اماو رد نسالا مث عر والاداوعقجا اذاو هوني مث علا ثكلذا
 لاقا ماع نومأمريغناكو ى-متشت تناكحاذااىدرقي نا تشو ردلا ىىلاق ةريغصلا نودريغصلا

 ىهتناةووشلا هح تغلباذاكلذ لعلو لاق تح ىدذجرعلا هاحرترحلا تحاص هثدعام ىوجلا ةمالعلا ||
 ةنتفلا نعز رحتلارةلٌملا ىنرعلا ليلعت نم لود ىدنج ريلاكهريغو رعيلا ىفهثصىذلا اذه تلق

 قسافلا ةصعللالو ةنومأع تسلوتلا مالا ىلاالو علا نياك راقال نم مرن اريغىلا عفدتال هنرادع صنو
 ىصلا ىلع نمؤدالن م مراخلافناكنا اولاقو لا مالغلا فالخ ةنتفل|نعاز رض ةفاستعلا ىنومىىلاالو ||
 ناىضاقلا نأراتخالافعلانب اريسغةيراعلل سداءاهقفلا ةفتىفو ةناضحلا فدل ق>الف ةسصلاو ||

 قهل قال ملا نباكح مرح اريغلا ةيصعلا نا لصاحماو رهن ةنيمأ د نعاهعضوالاو هبل اهعض ملصأ هآر
 نم مهوب املافالخال_صادجو لوأ لاخناك ةبصع نكمل ناو مر<مةريغصال دجوءاو ءاقلطم ةناضحلا
 ةصعريغ مرح دوحو عم علا نياو دقاتعل ىلوكمرعربغةبصءىلاةدصعفدتاللاقثيحرردلاةراسعأ]
 هقعت انمدو كلك سلو همدعدنعةناضحاق> !نمالن ا مهوب لاس ادوجوب هدمبقت ناللاخاك |[

 هنلامذت لصأ ءار نا ىضاقلا نأرايتخالاف علا نياريخةيراعللدجورملاذ اهنا نم قب_سا؟ نيهاش ملا
 عفدشف ميلا عفدةبسصعمل نكي ملاذا اولاقدقو ماسرال وذ نع ضنصملا تكسو ةنيمأ دي ىلع عضوتالاو |

 لس ىءاذه لكح ن|,ءاوهلوق) رينمال مث بال مث مأو بال لاخلا ىلا مث مال معلا ىلا مث مال خالاملا
 ىتحهلوق) انضشركدلا ف بتترتلل اهنا مهوتي امر تلق مي فطعلا نمدافت سم هناتلقنإ (ةيلدبلا
 كلذ ىلعر دق ابالاو مهقالخأو لاحرلا باد" اي قاذتلاو بردأتلا ىلا بات ىنغتسا اذاهنال ينغتسس
 متح نا. كلامدنعو (ع مسرد قو هلوق)دحأ ةناعاربغنم (ءوضولاءاحهتس ال ايدارملا لبق هلوذ) ررد

 ىلاقنانسالا نم مدق:امرغنلا حاصصلا ىف لاقنبالا نانسا لدم ىأر غش هلوقو ّىنبءرغش ناب هنعو
 لك أين اكن ارطتي نكلوامهدحأ ىضاقلا ف لحال تسنب |تلاقو عبس نب الاسقف اهلخاولو جتفلا
 فاصخلاناةيرعهظلا ف (فاصخما لوقوهو هلوذ) ةيلالبثرشالفالاو بالل عف دهدحو سلب و هدحو
 ) ضف ىت>هلوق) فاّتخا دق فاصخملا نعل قنلان ىدنجرملا نع ىوج نامعو |نمس عسا هردق

 اهقس الب وراو ةاهتشم نكتملاذاةريغصلا ةينقلا فل اقواهتن اضح طقسنال خلمتن البق تحوز ول و
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 ٠ هجم هج وس نا نت وت و مع تنم سوسو حست وحس: دوج بحسم سمه حملا تع بح حمس عبس تتوج ووو يس ودعت 7 0 0000 121
 ةلاخ نه دعو (كيذكت اعلا مثهلوق) ةعصهجو هلرهظ الرهاظلاوهاككلذك هلوق تغاهسرد
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 | ىنةملاراسبدارملاامرألو ىهتناةل<ا قف هتلضاح امال دل ىلع ساسةءالو ةناضحلا ىلعرحالا دي رت أ
 ةقرفلا لبق هلوق) ةناضحلا ىلعةردقلاهيدارما نأ هاظلاو ريدقلا تف كمريغو رردلابحاص مالك
 (ةدةرمنوكت ناالاهلوق) حاتفملان عىوج توملاوأ قالطلاب ةسقرفلا تناكءاوس (اهد.عبو
 نعىزع تناكاك ةناضحلا قاهتح داع تاسأ اذا: حررد ةناضعلل غرف:رالف برضتو سحت اسمن اف

 ةناضحلا ق- طوقس بج وهالروعفلا قاطم نأ د سقتلا ىصتقم(ةنومأ هريغةرحافوأ هلوق ) هب ريهظلا
 اذه لامها ىئش الو ةيمزعلا قلاقاذهو ر ردلاو ىنرعلاو ىلب زلارهاظلاةالخنمالا مدعد نرتق:ملام|

 رصق ىف نأ لعاو ىمهتناىلوأ ةنومأاةرحافلافناندالا لقعب ملاملسملااهدلوب قحأ ةرفاكلا نال دمقلا
 ىتلاو ةقسافلا اذكوّنخ ق-ال ةمتاكللاو ةريدملاو داولا ماو ةمالاذا اروصق ةرحافل او ةدترملا ىلع ءانثتسالا|

9 
1 

 : دولوملا اهدلوب قحأ ةمتاكملاو ةانوأ : نغموأ ةقراس تناكوأ ةعئاض تننلا كرثتو تقولك جب رخت م

 نك لاذااعد.ةماهوكو هم الل قح الهنا نم قبسام نا لءاوا هلق دواوملا فالخت اومف هلوخخدإ ةياّكلا ىف

 ةقسافلان ارب ونتلا فنصم نع هيفو لو لل هنأ, الل ءم ىتحلا نءردهي قحا نك ناك نافاس ةقرداولا

 سسوالروهفاادّرعن امدققت لوق اوىهتنااح رعلاى هك ذاملانالعامل هنا ةالصلا كرت ٍ

 طوقسلامدعف هملعودمقلا اذه لامها ىجش الهنا مدقنو ةنومأهريغ تناك اذاالا ةناضملا قح طوقسألا '
 ة ار يور هلاتح اص ثندهذ ددنحو ةنومأم تناك تح ىلوال انوكو ةالمصل كرش

 تسلواةَسمتناكن أب مادا نكيملاذا تلعناو (مالا مامثهلوق) ردلاىفورقا ناو رب ونتلا فنصمأ|
 ل.ةنمدافت_سث ةيالولاه له نال ىنجأبت جو زتوااسهقح تطقساو اداولا لقت ملوأ ةناضءللالها|

 نءعىوج مالا ما نمىلواّدلاخلانا فا صخ ارك ذو مااوه بالامانمىلوا مالاماماف تاسهمالا
 سدسلات اهمالاناريمزرةاذفو تاهمال | نمامالتلعناو (بالامامث هلوق) ىدنج ربلا

 لاقو هلوق) را نعرداضب |ةلاخما نعل, بالا ءان عرخؤتف مالا ىلا مااماو ررد َةفشرفوا اسمنالو

 ةناضحلا نال قحا نكسف مالا ةرارقب نيلدب ّنهو بال ةيارقب هيلاىلدتأهنال (حلا ماو بال تخنالارفز
 نم ىتلاك ىلواتناكف قفشا ىهودالو اةبارة اف نال ماهذ_ه ل اوقن نحتو مالا ةبارقرابتعاب قهمست

 ْ |متالرطت هيفو مسنلاضعب فاذك (بالواهلو5) ىلب زل ةزرحتاك مالاثاريمز رتاذجلو مالاةهجأ
 3 ا اذك ررد دادجالا تان نموا وبالاتانب نال (للا تدخالا مثهلوق) مالا ةيارق نمتسل |

 تانيد عب مج بارسل |ىفلاقو تاملاو تالاسخملا ىلع مالته اقيقشلا تحخالا تب مدقتف حالا تانب و
 ْ ىتلا ىلع ةققشلا دقت هج و(م المت ماو بال تمخالا مث هلوق) ةيلالد :رش الا تاتءل نوكست تخالا

 ىهمالت الاد عب ىلوالا تاءاورلا ضع قو ( بالم هلوق) 2 رمال غصن اهنا لوقن نحو همف

 || مالسالاردص طوسم قو بال تمخالا مثلا تاني مث لاخلا مل مال تمخالا تدب م ماو بال تحخالا تذن |
 ىوج ماحرالا ىو ذ ن متالاخحتاو ضو رفلابادحان م نهال تالاخما نم ىلوااةلطءتاوحن الا لعم :

 دعن عفدت حاكتلا باك هياو ر ىلعف حفلا ف لاق ةءارقلا ب رقرهن حاكنلا باك ة ياو ر ىهو ىلو الا هج دوأ

 ةلاخلا ىلا مغ بال تدخالا تايىلامث مالتخالا تلي ىلا مث ةدق.قشلا تخالاتذيىلابال تخالا|

 تان او رلاقافتانتالاختاو تالا نمقحامالوا ماو بال تاو*الادالواهرمذ وىهتدنا ةقيقشلا !

 مالا ةيارق نال (كلذك تالاخلا مهلوق) ىهتناىلواّنممةلاخمانا مكالاف بال تاوخالا دالوااماو

 نهىلو اةلاخاو هلوق ةهزعلا قلاقو ةملال نرش تالاسخملاو تامل نم ىلوا خال تانب هصنو جبارسلاو
 نافقايسال:أدتيمةلثمنوك نأ رهاظلاو ىبلي زارث انه ةل ل هذه 1 ذيفىفتقاحا حالا تاني |

 اه>رد



 قل (ن كح هالئم ىلعإ :
 ءاوحلاو حاتفملا ن ءىوج سلطت ىتحاسرملا عفديال نكلىلنر ىلا ن1 نإ قباملع

 نكت ثيحةناضملا ىلعترحالا مالا ق تست (حرسف) ةيوحالا عجناو رعشلانمتدب رسكلاب
 نأ ة.اولولارهاط همفو هعاس ذراةرحاربغةرحألا كلتو ردعلا فو جارسلا نعرم ةدّعمالو ةحوكنم

 ةناضح اةرحاو عاض رلا ةرحا ةئثالثث بالا ىلع بح اذه ىلعف ةرباغالو هو فطءللدلولاةقفنريغ عاضرلا را |
 ميج رتلا فلددناو ىصلا هبف نضح ىذلا نكحملا !ًةرسا ىفافالّخارهنلا ىف حو ىلالينرمش داولا ةقفنو
 هدلوا ةمسنلاب وهامناَتّدتعمالو ةحوكتم نكت ملاذا ةناضح ارا مالا قامت ادم: نأ معاوا ذأ
 رجأتساولو هلوقي ىبلي زلاهنحممالواامئاقاكنلا ناك ءاوساقلطم كل ذاهلفاهرية نموداوامأ نم
 ةدعدمب تءاطولو هلوقباهقاقحتسا.د..غ:نمرردلا ىفا فزاحاهريغنمودإو عضرتا هتحوكنم
 عاضرالة رحال بل اا سدل ىهج ر قالط نه ةدتعملا نا لعام قاف عق و نيه اش يشلا لاقل امفوأ
 ناكول فلا نهرهنلا فو ةءلالينرش كلذا نا ىلءىوتفلاو رردناتناورةنوتنملا نو افافتا اهدأو
 قهدفو معسل اوه ىلوأ ة-لافةرأريغب ىبرانأ ةمعلا تلاقو:رحأنالا هيب رثنأ مالا تب أو اريسعم بال

 ذأ ى لحال ئنيحابنالريغصل مروي ةجوزتهريغ تناك هذا|ب ىلال.نرشا عانقلا فك
 1 ذام لصاحو ىت# | نعرد عن لمقةرحالاب رعدعا أاذايالا ىلعةناضح ار ةع :ريتملاةعلا عج رث لهو دلولا

 ًأريغصلاكلاسماب ضريملاب وةحيواوا د قدقبسموأ ةناضءلل ةقمتسم لك نأر دق اذا هنأ عانقلا فشكى
 | نافمدق" ةعربتلا ف ريغملا,ماسقلا طورت ترفوت اذاذ, فل ارحأ نمدي لأ. وأرحانالا ةريغصلاوأ
 قتال ةعْباَض تنبل 'كرتتو تاقوالا بلاغ رذتوأ ةرماف تناكااذا مالا ن الارملا فدي الاسلاح لحنا
 ْ نأهنم دافتس راسعالا,بالاو راسلاب همعلا هدييقتو اهتب ع ةع .ربتملا تناك اذافيكف ةناضح
 رسسوملا بالا ىلع همفررضال ذاّةريغصال ارظن لملاوجأب دلولا اسما قحأ مالا ن 0 وهناك اذانالا
 نأ ةءرب_ةمدو-وب الاىعّدا اذا املا ىلعسح لوقنف هانمّدَةام تع ثء-و ةعربتملاةبعلا مدقئالف

 ا لطسال_ةاعرش ملل تان قحلا نالعريستلا ىعدتدأ رمال اوصحدرعجالو هتاعداد رد هحالف طا

 | ىل_ءررق ام ط|ةسالال.هتو اام اون لءف.دق هنافدلول اذ تأ ابملطو ةدعاملارو ط<الو اهريغ لوق درع ْ
 | اهتنؤمةرورضلدإولا لاسم عم ضرغلاك رت ىل_عاسبتردق مد ءلدإولا كرت ىلا مالا تلاماذاف بالا
 |ليدقلاو بالا عم ْئلا ةلاعفدل ع رتلا مرت ىتلا ةسنج الارمأ ىف رطننو ريغصلارعأ ىف طاتصاهجامّحاو

 | عربتلادب رثىذلا محارب مضر اهعم لهو نبل ة.دنحالل لهريغصل اب اهلمحتورب رقتل ا ةءاضال مالا ىلع
 | مادقلاو رهسلاو عاضرلا ىف هثبال هتج از« ىضرب ودلول ذخأ: ىضريو بو زا4لهو هتناضحو هعاضراب
 أذلاولالوق لمشالفايتم ريتلاة دارا ىلعاه> و ز قدص ملاذاو ماسقل ا ىبءةردقوةوق ةعربتلل لهو
 أرظن هيفو عانقلا ف دك لال نمثل رك ذاذك ةناضحماو عاضرلا ةرحاب بالا مزلب و هما ىلءدلولا تسب و
 . [ًرهاظلاو عنامريغاهج ٌوْرَت نأ نع رصخادلولاذخأب ىضربو جو زاس4 لهو هلوقف الأ امأ نيهجو نم
 | اذهناكاذأت ريغصلا نم ىذجأب اهجوْرت مد_دةع :ريدملا علا دقت نم قسامىلا رئالأ هات مدع

 | ىلع اهجوز لمح نأالا مهللا ال حال ن ءف.كف ه4! قةناض#|قاةحامنا عمدمجلا ىف اطرش
 فلام طورشأ ار فوده ةساح الا عذدي ريغصلا نأ: انه هح رممتف ا تاثامأو ريغصللامرحم ناكاذاام
 | قا نم فالخ جو زنتملاممالا دنع عاضرالاب رمؤت ةدنجالان أرك ذثمحر ردلا ةيشاحىف هركذاسل
 أ مدعوهو مدقتلا طرشاانأبملاريغصلا عفدي مالارمؤت لب مالا ج_:ءعاضرالاب رم الثيح ةناضحل ف
 | نأ الأ رى ثح رردلاب> ام مالكق يق.فوتلا لص اذهبو ريغصلا مرمرش ةجَو زتماموكا
 ةعلابناحف ركذم مالا وزنت لا مارتدب ىف هعضرت نكماو هعنم مالل سدارحأ الد ٌةعضرم دج واذا بالا

 مل«: اذهو ةفلاخلا تفتنا ة مدت الا ىلعرساالب ةبعضرملا نمالو أ هرك ذاماناجاذااسرمل اهعفدت مالا نأ
 | مالاوةع بتم تناك |ذاابملا عفدت ةريغصلا نأو ةمعلاك ةيدنجالا نأن حرم نمرأ ردها ف هلوقلاناوج



 (نيعملا يف نعىفاثلا“ رحل ما
 اعلا تشن سل سل ل ل سل سل ل ل سس ب يس سس ا سلي ايس

 | نمره |هّنس نملقالتدلواذا اذه هلوق) ريد: ةوعدالب حراشلالوق ل وهاذهو ى :را وعل

 (همزابالفاد_عاصفرهشا ةتسلتدلواذااماهلوق) ىلب زتقولا كلذ ىفهدوجو اننقيتل (رارقالا تقو
 حاكتلاب تن *بسنلا نالثرالاافنوكمالناساسقلاو (هناثربهلوق) ىاب ز هدعب قولعلالامتحال
 ا نا راالا عراندسو زلابارارقا هبرارقالان 5 الفدأولا ةمومابو ةبشد ءامول انودسافلا

 | بنل نيعتملا وه يملا حاكتلاو او مالغلا مأمن 1 ومالسالاو ةيرحلابّةفو رعم تناك اذااعف ةْضو رغمأ
 ارد قف بسنلاتوس ىضتقمتث حاكذلا نا لاسقيال هفال_خرهظرملام هءلع لمحتونبلابهرارق ادنعف

 || اذانامه بحومرمغىلاو تسنلاو ثرالل بجوم حاكذ ىلا عونتمريغ حا 7 !!لوقتانالةحاحناردق | نم
 1 عم تاك راب له !ليدمقب نسل (حاهنراو لاقف هلوق) ىلب ركزوا , مز يمصل !اكتل | نيعت
 : ىشانر' !!بجوأو هوجو مدعن ناذيار نلاد نع هتوكس فورين صناكوألمأ كلذ ثراولا لا اوسارا

 ناىفاقت الاءدر و تفل |ىقءاضتراو مهلوقب دلو مأ اهنوكتدث لو لوعدلاباو رقأ مهنال لئمارهمال

 تاكسي 2 0

 مدل . طار ,
 هو تا ل 10
 ْ لالاو انها اكنلا ترش لو ةبش نع؛طولا ناك اذاحا اكتلاوروطريغقلثملا ارهمبجو.اغالوددلا 1 تنير ل "تير 6

 حلصنالو ق رار طس لاما رهاظ ذا :لاةيرحانال (اهتاريمالفهلوق) رهن ةيشاامدع 0 5 و اي
 || لعد لو ىأ تومتقو ة.نارصن تناكاسما ثراولا ل اقولا ذه ىلعو لالا باععتساكث رالا قاتحتسال | ل 0 4 و
 تالثبسنلا تو.ثل (ةسقت) ىلا, زانق ال ثرتالن ا ىتنب ةما ىهو هل ةجو زتناكل اقوأ هيف اهمالسا تاز 7 0 5

 أ دري ىنتشب الو ةوعدريغ نمت دش هنا هيف كح اودسافلا حاكتلا ن م حاكتلااهاد_حا بتارم 2 : َ

 اودلولام أةيناثلادسافّلأ/ كتل فناءلالذادسافلا نود م معأااككذلا ف ناعالاب نس امو ىفنلا (اهنر نو لن
 "در !الاراهؤ اود رس ناك 0 ل اتش نأاهف 7

 | ةئلاثلاةوعدلابالا تش الدلو تءاح مئاهادلوتسانينث نيب ةكر تشم ةمأوأ اه الومابت اكدلو ماك وهدلا 00 ل
 6 نأ لعاوب رعهطلا نءىوج ىفاشللاقالعاز دنعةوعدلا نودب بسألا تنئبالدلو تءاياذا ةمالا 0 30 تا

 ا 0

 الام رتلاد- هبءاح ىدلا دلولا بسن تند 0 دباوأهسأةطون هبلعتمرحاذاداولا 0 ئه 0
 تءاحو جو نااع . لح دو دسافاحاك_: تدك اذا دلولا م اةيرهاتلا لو ىل .0- 00 هم/ 7 ها

0 
 2 0 8 د

 هلوق) ىوءدلولاهدنعن وك ن مك ذودعلا لاو كرم 1[تو ا حاصمرمتكلاو محلا

 | هيلعع ممجاذا هضيبرئاطل آ دع نقدر اف اهلعلو هب رتل أ رمال فك ىأ دولا ةيبرتىأ (ةيبعلا هدو

 ا 2 تلا فانا ضع هضيب رثاطلا ن.ضح نمر ردأ قو ىوج هددذج ى هنل_ضدك

0 1 
 0 ا

 |طالا نودام نضح اوءاعمالاججاتن ءىزعرمدت بان نم م نضحو ىجهتن :اهدأو تنصح اذازأرما كلذكو
 ايه اسالا طدو رمذاو فلاحا عاضلا ىلا ةريصاخل انيبام سافلا نزوب عشكما أو رهن مش ةكبلاىلا
 تت نم ق> ىهو ةمبرعشت ا معن ىلا هملا فاضملاريدقدب راّمأ (س انلاق>أهلوق) حا حاد

 اذاةريغملا تاير نعلق "و ىوج ريد ىف“ || ىلعو ريجتالف هم اءوهيىتفملا ىلعدلولا قحالهل
 أ ادا ريهظلا نعل قت و ىوتقلا هلعو هبل هربت ماللج ورالراك ااطماررد تعحما
 حبش دال نان انما لعرب نكن اذاخىرتا مرهم تاذريغصلل ناك اذاامديةمالوأ رحاها
 نم تءزتماو ت دحوولامم معالاوهامل» ؛اهريغدو-و مدع لان كج ملاذافهلوق ن مدا رلانسلو دلولا

 | تلاقف مالس /اوةالصلا هلع هل تءاحد أرمانأ ىو رادرهن ةسوموأ ةساكولو (هماهلوق) ره لونقلا|
 | لاقف ىنم هعرتي هنادوبأ معزوءاقسدل ىدثوءاوح ل ىرخو 'اعو هل ينط: ناك اذه ىنب ١نا هلال وسرانا
 . هس سس بوس 7 سس ل م يريسصسصمصو

 هلع '



 03 (نيكسمالنم ىلع) 0

 | نذلاب عتاملا ىلع عوجرلا قح ىفال مدلل ا ة رح قح ىف هتداهش تل 5 ىدوحلا ة#عنذ هنال دعو ري خافامم

 (ةداهشالب هلوق) ىنيعلاح رااهيلع علط» الاف هج نممداهشنال( قاطتف لبقتامهدنعو هلوق) ىجل 7

 00 : ىلعو ةنامالادرىفاهلوق لمقمف ةنتؤماهةوكمرقأ هنالوةدالولاوهو هيلا ىذفءاعرارقا ل. ايرارقالا نال

 قلي ا ليقالف ثنحت ا ىعذتا نال (ةلاقلاةداهش طرتشت امه دنعو هلوق) ارهاان ل. اناكوأ فالخلا اذه

 7 9-6 و: امهر || تشالفدلولاةيموماكههزاولو بستلااماو ىنيعان ركذام ىلع هلأ وةحل,اقلاةداهشو ةحئانوديااوق
 0 0 ا 5 7 ناعللا فاكلات حت لخدو ةماتناك اذا نعي دلولا ةموهاك هلوق ِ رداقافتا ةلباقلا ةداهش نود

 ا 037 0 © || قسالدلولااهنءهللاىضرةشئاعلوقل (ناتنس لح اددم رثكاو هلوق) هل هتلهامدعدنءدح لا بوجو و

 13 0 3 7 3 ةعرسلاةباغل ليثَتاذهو نار ودل نمح هان ثكمردسقب ىأرردلز م لاظب ولو نيتنس ن هرثكا نطبل ىف

 0 2 0 جدنا مسن ضعب و حاضنالاو طوسملاةياو رو لال -ظاارثاس ن.ءالاورعرسسأ نار ودلا ةلاح لزغملا ل ظناف
 5 20109 عم | ىرغ ازا حتفو ملا تاكر ثلث ل اول رغم تكلف ودب ولو ىأ ل زغمتكلف» ولو ةيادسملا

 هي هي وهو (نينس عد رأ ىفاشلادنعو هلوقإا نش لزغملا ىفءاسناا هلع بو ةثمر ودم هرخءافلا قب ةكلفلاو

 تلوم ايو ا فر | داع اقو نينس تال دعس نب ثدلل ل اقو نينس عمس هعبب رللاقو لمنح نءاو كلام بهذه نمر وومشملا
 6 يي 0 0 0 ا 1 دال

 2 ىناوقلعتو همل عفقوي تقوهاصق ال سال ةدممعو) ل 9 نينس تس ى رهز) ندعو ناعش سل داوعل 3-3

 || كمن وهومابانثتتندقوهما هتدلوف ننس عد رأ هما نطن ق قب كاضلا نا ىو رام ارممتاءاكس كلذ

 1 ماك !نالو ىأرلاب كردي ال هنال عاملا ىلع لو وهو ةدناع نع قيسامم_ملعةحتاو كلذب ل

 | اولق او هلوق) ىلع زماكحالا| مب قلعتتالف ةردنل اهب اغ كلذ ىلعدازامو لغالامعالا ىلع تش ع رشلا
 ال . ْ الام مش

 ا رز مدل 0

 46 ا 0 ل ْ قالطلا نأ ل-او* ىساك ةدحاو (هقاطف هما عل : وت هاوقز ىيءسا بع او ىلع نعاذه ىوَد هع ور ت6 هجر جيو || رهشاةتس ل محلل بق نيماعف هلاصفو لاقوارهش نوثالث هلاطفو هلجوىلاعت هلوقل عاجالاب(رهشأ هس
 ل وا 71 هم ا نال ماكح الا ن هانت ذام ع بج ىناهةلطد نالمق هتحو زىرغم ا اذاكلذكو ىبلي زلال اق ه.قب سدل

 36 نع 0 0 ه. [ 5 4 5 كم كودخر لن * [| ض- لا مهريغلا هجو زي نأ هز و<ال قلو دل ا دعب ناكن اة دّدعم نوكتوءارشل ايد سقي حاكسنلا

 0 را | ىلا فاضت ثداوحلانأ بام ةكولمملا دلو مدع وةحوكنملاذلو رهشا تس لبق ةتالوام دو -ف نيتضيخ
 ن دللي | هنوكدبالو ناكيبسى ار هكلم ىف تلخخداهمادارم ا زيدي سدل(اهارتشاف هلوق) لا تاقوالا برقا
 0 كتيير | ال أ رماجءانغتسا هنيدرملا ا لوقاو هموهفم نيس ملورحجلا ىف لاق فلا فهيد.ق ات دعهاضق: ا رارقالا لبق

 و فاير ل || رم انه ل اقاكءارشلا تو نمالرارقالا تقو نمرهث ا ةّتس نم لقال هء أت ن ا طرتشمر ارقالا عمهنا نص
 ( فديو 0 0ك || ىولعلا مدقتاةدتءملادلو هنال (ةوعدالب هنمهسن تدم ىأ هلوق) ىل زهافنوأ هبرق|ءاوس(همزل هلوق)
 هل اه 0 00 *«ىل/ ١ هلا ةيسفلابتلطب ناو هريغ ى-ىفةدعلا لطم ءارشلاب مةدعلا اماع تءدواهقلط ال هنالءارشلا ىلع

 تي ا 3 قواعلاوخأل دما ةكوامملادلو هنال(هيعدي نأأالاهنم بسن تدل هل 9 ىلب : نيعلا كلو هلاهل

 هدو مر 0 هناي اق !١ تقو نمرثك اوأر هشا ةدس ماقتأو ماني ربا ور ا كليو ةرشلات

 هور فمر جوزتلا ىلع باس قولعلا نال همزار ال لأ ناك ن او حاكتللا ماس.ق لاح ىف دح قواعلا نال وزنا
 "م. || ةظيلغلاةمرعللءارثلادع املا قولعلا ةفاضا نك<ال هنال (قالطلا تقو نمنيتنسىلهلوة) ىليز
 /| (ماكنط: قناكناهلوق) حالصلا ىلءاهرم الاله قالطلا لبق اموهو تاقوالا دعب ا ىلا فاضيف
 رهن هيفني ىتح ننس ىلارهشا ةّدس نه لت ءا ا اودلولا همزل ىنم لماح هذه لاول هنال ىمل أ ايدمق

 بسنلا توي سس نال(هنههبسن تثي هلوقأل روتلاقلاريغ مب ءرهاظ أر عا تدهشف هلوق) ةياغلأ نع
 اقاقتاةلباقلاة داهشب تش وهودلول |نيسعت ىلا ةجاحااغاو ىنموهف هلو. كوملا نمدحو دق ةوءدلاوهو

 أ راشلا مالكلج نكموةفلاخلا نءامونببام ىفخيالو هنوعدب تدشيهنال ىنيعلاةرابع(ةوعدالد هلوق) 0

 | نأر هاظلالوقاو ليةاذك ةغلاخعالف هلءقام ىلع ىنمعلا مالكو ةوعدلا طرتشتالف لاصفنالا دعن أم ىلو

 ىلا ةحاحالف ىموهفدلو كذاب ىفناكن اهو نم قيسام هتوعدب تدشن هنال هلوق ىف ةوعدلاب ىتيعلادارع



 (نععملا من نه ىنا الا رحل مم

 ةدععلاماس.قل لوالاءالاق ىذةن اما قاب شارفلا نا ىلع فالخلا ىن.هواماق حاكنلاو | هم هج نم فارتعاوأ ل

 ٠ | ةعص سل ىضقنملاو للا عضواهرارةالىناثلابمامالا ىلاقودلولانيعتلدحاولاةداسهشملا ةجاحماو | د نكرم
 | قدصملا نو ,ديق (ةثرولاقيدصتواهلوق) رهن عن لبق دحاو جر ةدار.ش لقت ام1وق ىلع لهو 0 ىند

 | مهنم نانأر ماو لجر اهقدصولو هنرولا عج كراش. م ةأرماواالجر ناكول قدصملا نال ةرولا نماسعج ا كرر
 | نمهطرتشاامناددعلا نا عئاد.لا ىنرك د نكلريغصلا عماحما حرس ف اذكن ,ذكملاو ننقدصلل كراش لسن يي 0 لإ
 نمدنالهناةيناخناةرامعرهاظو اض» أددعلا ط ريش الفار ارقاهلءح نم ىلعاماةداوث قبدصتلا لع 1 5 ا 7 "فاى

 نييذكملاو نقدصلاةئرولا لكىأ لكل |ق-ىهلوةور < لكلا قس ف ىدعتيل لكلا دنع ددعلا تاكلني ساو يور ان
 صلاخدهنال( رهاظثدرالا ق> ىناذههلوق) ج وزلا تامن ا ىأ ) ركنالادعتامناهلوق) اعج "مهل يبو و

 ىنالا تش ال هناتةداهشلا ل هانماون وكيلا ذااعهيز رت (ةداهشلا لها نماوناكناهلوقإ) مهقحأا هنا بلا 2
 نعفنملا لقنو هصنامردلا ىفوانخيش نالدع ىأ (نالجراهةدصناب هلوق) مهتمنب رقملاق حلا موز 5 هور سا

 هيفو تلق ىن.الاممةلادعلا طرتسشتالن انش وانطشلوقفلاقمثذلادعلا طارتشادفيام ىازلا | ره تفند + ل ةقلو ب
 (هسسنتاشان كابو هلوق) اةباسسلا لجال لاقي ناالامهللارقملاةلادع طرتش فكنا ]ا مى تنل اسال نال

 ٠ هه. .٠ و هل

 أ طرتشرالهنا يحلاو هلوق) ىلب زاعيج ني دكا نيقدصملا كراش. ف تملا ماقمنوئاقمهنالاناتسا | نإ 2000 0
 مم -. - هما سف متع - - هم 3 ا دس 8

 قحىاسبتدالو راكن | ىلعاهج و ز تومدعد ةددءملاهندلو نمسسن تونا ه-هجو (ةداهشلا طفل هر دن( ا

 هلوق) ىابزهسفن طئارشالعوشاا طئارش هى ىعارب عتلاوم_هقح فتورشلل عمت نيق د_هكملاريغ 7 جف ا :

 هرب دقت فو دع لاحاو ذو لاحم ىلع هياصتناو بو زتلا تقو نمرهش | ةّدس نه رثك اوأىا(ادعاضف صاير( ) 2 7 كتل
 أدسفب و هنم نوكيالف اكتل ىلع قباس قولعلا نال (هنمتدش ال هنم لقاناك ناو هلو ) نعالو هاغنؤل تاير 00 / 13 3 ْ 1 - هدا 0 | اعزارتحالا هردمق ( فرتءاواجو زلات نا هلود) ىنسعاد_بارسهذاهلو5 فاك دعامسهذ ف تنام الدهر سال

 ناكاذارهشاة عب را نم لقال تطقسأولاذكو ىندع مشوا حدس اكذب رخآ حب وز نم هنالاتحال حاكلا عبرا | "جفذلا 3
 لاق الرثك لاك تناك ة داي زري غن مقتل هيتءاسولواسب:ملقافنيدتسإال هنالهقلخ نابتسادق | هدي ف نقف اك همه رت لع تناك هدا زر لد تكا ور ناب را تسال هنالدقلخ ناتسادق| در قف فهي

 لحر وا(ةأرعاةداهشف هل اوق) ره هاشاق طاتص بسنلاو حاكدلالازنالا قذاوف اهلاثطاو اهجو رت هنا 59 0 ا ان ا
 ناب(ةداهشلاةلومق»هلوذ) ىوجالو اهلب اق نوكت نان قرفال هناّأر مار :ةرهاظوةرهوجا فاك أ تى يا 7 0 و
 فرتعاهتومشب لوقلا بجوف ةمانةدملاو حا شارفلا نال( هبسنتنثيهلوق) رهن ةلدعة لسمةرح تناك .٠ ٠ . .٠ . 3 0 بدر 0 0

 ةحوكنملادلو هنالن اعللانالا نتن الو (نعالب هدعب بولا تول ىتحهلوق) ىلا زركتاواتكسواهب
 | تديال سنل لوقت انال فرعام ىلع دحو هو ةأرملاةدارمشل تمئثسن قب ناعللا بصك لاالدأأ ى 1

 | هشارف ىادولو م هنوك رو مذ شارفلا,كلذ دعي بسنلا تدش مثدلولا نعمعت اهب تدراساوةارملا ةداسهشا 7 00 0
 |لاتصاممىدتلاانلق ثداح اك هلاو تاقوألا برقا ىلا فاضت تداوحلانالاض: اهادوشب رهاظلا || ( 73 وروي تتم رح لبق نافحاغ سن مال اك: نمارهاظدلت اهئافاه دش, رهاظلا نال (هنباوهو ام لوقلافدلوق) جايز 0 ”فاج 1

0-0 63 
 7 (تعبرو / نو كره
 وى 0 ./ تزإ

5 - 5 
 | ىان زدهيتشتالتافرسعتلارثاسو قطنلا ىلعةردقلا عمءاعالاب تش هناك رثالادلوال اطامتحا هتاس ال 1 1 فالعوإ 00
 بحعو هلوق) ىوجز وال معالايربسغتلاو نيالا نم معاد لولا ن افرظترم تلا اذه ىف (هدلو ىأ هلوق) 2006 5 5 00 1
 أرهنلا ف لاقارف فلتخما ةتسلا نمامهو حاكنلاو بسنلا ىنانه فالتخالا نال (امهدنعفلهتست نأ . تيدر رد تلا
 : ' لانا رن نح انز نمالماحنوكت نازاو<# اذه هنلعم :رمالو فاذامناىوتغلانا قأيسسو اب 3 / ةلوست
 | ىننلا ىلعةداهش هنألهلوق قباطب اجاه اكن ران ىلعهتنر و ةنيبالو هتننب عهستالو تلق ةيلاليث مثلا (تالزر ر

 ريس رهعارساسبج وزتلا قمسا:ههناكمال اوزكجماامهمهنا.ثال لات ب دنلاو لءقنالف ىنعم

 1 تعداابال (ةقينح ىف دنع قلطت لو هلوق) ىهتناةثداح ىناوح اذهودوهدلا هععمرت] انارهجو

 نم سل هنال قالطلا قدقفرهظتالف هير و رضءاسنلاةداهش لو.ة نال ةمات ةعحتالا تشالف ثنحلا
 | ىرتشا نكلاحم | قاغت ايانه |همزاول نمراص ناو لا ىفةدالولا نعك فن قالطلاذاةدالولا تار ورمض



 مم (ن دكا التم ىلع)
 ل م سسسسسمس سسوس سما 3 /

 ا نم نيل نءلقالورارؤالات قو نمرهشاهّدس نم ل5 ال ه.تءاحاذاة دعلا ىذع ةرقملادلو يبسنتوش

 نهرهشا هّدس نم لقال دلو مث دعاسأ| ندع تضقناتلاقاذا اءديقم قالطلابو توملاب قارغلاّت قو

 ا نهرهشا ةتس نم لقالهرثءاحمتةعابسلا لفةلو فدع تضقناتل اقول ن يقل لعب البفالاو تقولا كلذ

 (ةيلال,تمثهسست تدشالاا ىئ.ذيفاهتدص نكعذاقارغلاتقو نمنيتنس نم قالو رارقالاتقوأ
 اهراخ | ىلءعاقباسءاضقنالا نوك, نا ل_ه>١تقلطأو قدسع تضقناتلافاذا امال نستلا نع '

 | نقبتلامدعل (الالاو هوق) انضيشرارقالا تو نمرهشاةتسن م لقال تدلواذاانببذ كرها الف هدأ
 ىلعاهرمأ لج نال (تش ىفاشلادنعو هلوفإ) رهرارقالادع ىاهدعثودحت اللاقحال اهذك
 بسنلا ىف هة+ لاط. ايدلولا ىلعر ارضا ه.فوانإلا ىلع هل هدض ىو هيلع لا بحوذ نكجمب الملا
 اهنالاقحالانزلا نم هنوكهنع هعطق نم مزل:الوا وق ليقمفرامالا ىف ةنيمااهئاانلو اهرارق | دريف
 ىققدصتامناىرتالااعرمشا.ذكم نك, اذازئاحنيمالا لوب ريغلا تسل اطر ان ا ىلع هريغب ت> وْزت

 ناةدتعملادلو بسن تشو هلوق) ىابز ةعجرلا قبو لا قحلاطب|نعذن ناوع ارقالارامتدنءءاضقنا 1

 سلس ارفلا نال لاكش |نيةنس نهرثك اله,تءاماذا هيفوابعجر ةةلطإل لماش (ملاامتدالو تدح
 اهدلو بسن تدثب نا شف اندبام ىلع ةدسعلا ىف قولعلا ن وكل ةعجارم نوكبانالا_هقح ىف ضن
 ةدتعملا لشن فنصملا قالطاو لكلا لاقو جلي زةحوكتملا فاكر 1 ئنةدابز ريغ نماةلب الا ة داش
 سعثو ىجرلا ىف فالخا نايرح مالسال ار فو ناهض اق ب رمصت قفاوذ جحر وأ نئابقالطو ءانو نع
 / هجو لكن ء معاق جر ادع حاكذلان ار رقتاذاو فلتخلا بحاصاذ كو نئابلا, هل ْملاةر وصديق ةمئعالا

 ةلال نريثلا ف لاق هدعاودوءاولا لح ىتحَة ماعلا ةمدعلاكيمجرلان وكم ونئاملاب فالخلادسقت هك
 مالسالارفنو ناضضاق رك ذام لوقن ناب ق.فوتلا لصح هيام ىلرهظدسق لوةاو يلب زلا لاك_ثا ضنا
 هال سه. هركذ|مو نيدنس نم لق ال هيت *اح اذا ام ىلع لمحباضي | يهجر نءةدتعملا ف الخلا نايرح نم

 الوانّتم قالطالا نوكيالف هبلعو نان قالطو أ ةافو نعد ةملاب هلم .ملادسق7 نم فاتؤملابجابصوأ|
 ىبان زلاهرك ذامدربال ذءنمحو نعتنس نمرثك" ال ى>ر نءةدّعملاه,ّتءاحاذاام ىلع لمح ىجر نعةدتعللاا
 (مان اجر ةداهثبهلوق) ىوحاو رمغلا ف هرقاور علا ف قسفوتلا,ب رصتلا تيار مث لاكشالا نما

 نكي لواهاج ةثرولادح دقو نيدلس نم لدالدل اولا. تءاحاذا ةامولاةدةعمن !فنصملامللكن مدمةةسأ
 تدئىوتملا نماهتدالو ىلع ةئدب ةدتعملا تهاقاو همد»» لماوقل| تريخاواسهجو زهر فرتءا الوارهاظ
 امو هتقو ىفذماملحلا نالاهلج ران فاهضقانترض الوالماح تسدلاهنا نفوق فلو اوةلا بذكر هظوأ
 ئارنع لثس ةثداحلانذعش باو |ذهو قاقتتسالا بار ىف ى بسك قانتأ|هسبف ىنعب ءافخل هقبرط ناك
 دمعتالو رطتدصةرغن مكلذ قفتردق هنوكلاماةروعلا ىلارظنلا,نإةسفرالو نيلجرلاةداهش لبقت لبق
 مسترض بادب تلت داذا(مرظنل ان ودب نوكت دق ةداسهشلا نأ ىلع يايزانزلا دوهش فا كةرورضلإو ا |

 نا لحجب ار وهظ دارملا مساق مشل يلاقو ارسلا فاكقارغلا تقو نمرهشا ةّجسن م لقال هب ىأت نا لحنا أ روهظو (رهاظ ل.-واهلوق) روم هندلو اهنا نول .ثدلواهعمو تجرخ متاهربغهف سبل هنأن ولعل ظ

 هرارقاواهلوق) ةملالمن ماه دهاش نملك الماحا,ةوكّنظةماغ بجو اغا ةغل ءاهلج تارامان وكن |
 ناكو تدلوولا مناف رهاظاذ هو حفلا فاذك هدالولا لق تبان نيذجىف بسنلا نال للاب 9 هه

 ةفصلاوذهبةدتءملاودحاو صل: دالوال أر لا نيءنت ناش ارغلا ىنعمذاةدسعلا ماسيقل ما لالا نال (ةداهشلاةلويقمةأرماةداهشب هلوق) رهارهاظ ناكهنوك,هد اهلان ىئتك امرك افارهاظ لاسحلا

 لب اواحاكبنلا ماسبق لاح فاك لي قلاب تدشن كالذو دلولانيعتوةدالولا تاشاىلا كلذدعب ةجاسحاوأأ
 ىضقنملاو سارغلا لازف لحل اعضرباهرارق اب ىذقنتة دمعلا نا ةغينح ىنالو لمحت اب حبو زلا رارقاؤارهاالا |

 ارهال لبحناناكاذ ام فالخي همنا لاك هدفامرتشيفءادتبابسنلا تامثا ىلا ةجاسحلا تسخةج نوكمال



 (نمعملا ف نمىلاثلاءزجنا)
 كك نإ عا 7

 هلوق نم قا مسام لملدب قالط نعةٌدتعم تناكو ىنعا وامل هاي تشرلالاو

 نادهتو ةفش- ىادنعفةدعلاءاضقنانالو لم ابرقت لواهجو زاهئعتامولامأ انءابوأ اهج ا
 تدم :*:ملالاو ةافولاو .دع ل قادوجوم ناكهنا نيمتهنال بسنلا تن ماناةرثعو رهشأت ومع لهل التدلو

 هلوت) رردةدعلا ف نوكحي,ذثن.> قولعلا نال (اهقاطتمرهثأ ةعست : نم لقال هلوق) ايش

 ةعستل تدلوولىأ هلوق ىلعرصتق !ث.حر ردا ىناخرثكأو | ةعستل ه.تءاحاذ ااعقداص (تبثيالالاو

 ةقهارملانملبحلانال (حلاىىجرا قو هلوق ىلا فسو:ىنادنعو هلوق) روصقهفتثءالرهشا] ني. 5 0 00
 ءاّضةنان رقت ملا هاهتهج ن نمالا لعبالو هوالماحنوكتال ن ارهشالا ىض؟عاسبتدعءاسضقنا طرشو موهوم ا نمور كن / هل

 نمردقلا اذهوةد_علا ىف قولعب جرا قو نتاع ل|ىف قالطلا لق قول نالماح نوكت نا لقحااهتدع 5 تلليرب . 0 0

 لمعلا فانموهو كشلا.لو زبالفاهرغص انقبتاناامهو هيلع. بدلا توكل فاكر وصتلا "نمور تن دو
 كلذبت رقأولاراصفءاضقتنالابعرمشل اكساب ضمف 'رهش الا ىذم ىف مهو ةنمعتم ةه> ا مد_عءاضقنالو ا ا

 لقحي :هنال( ارهش نزمثعو ةعس نملقال هاوذ) ىلا. هلق< رارقالاو فالخلا لق الهنال هقوذوه لب / 00 تير تاو
 ءاضقن ايرقت ملاذا اذه هلوق) ةياغلا نعانخش ناتثس لج ادم مثرهشا ةئالث ى موأ,ددرع 1ىناهتظوهنا 00 اع ا

 ةقهارمادارملانافنصملا مالكي زمىف مدقدقف ضحراركت انهو سلا قاذك (البح عدت اوةدعلا || “دو ا يي
 لاجالاهجو ىلعالو اهركذ هنارانخش ب احأو ىوجالح عدتلوةدعلاءاضقناب هرقل يل اببلوخدلا 0 0 0 6
 تئانئاب ناكناف (اهدلو بسن ىف ةريكدلاك ىه تناكوهلو5) راركئالف لم_صفتلاهجو ىلد ءامناثو 0 نيرا داس 4

 فالخأ اره. نيرشعو ةعبس نم لقال هر تءاحاذا همن تن امعحر ناكن أو نيس ن نملتالاهدلو تلد ل ىو 18 دلو
 للرما مدرا ار كا
 هئطوواهرهطدادةءازاومس ايالا نس ىلا لاطن او نيدنس نمرثك ًالولو تدثيهنان ىجرلا ف ةركلا ت هللا نر تامر لى

 نمرهش دعست نم لقالو رارقالا تقو نم (رهشاة تس نمل قال داولا,تءاح مت هلوق) رحب رهطلارخآىف 0 دهر. نو
 ديبقتلا لحم فقلطا راشلان املعب هنمو رهنو ىايز زيةيباهبذكروهظل هءسن تنث قالطلاتقوأ] 12 <. 20

 زارقالان ودب تنعتدقرهشالابادتعالاوهو ةهحلا نال (تشرلرأ كًاوارهشا تسل تدلو ناوهلوق) ير

 تمدح نيل نملقالدلوبتءاج متر هشالادارسفما تدعءاضثا. ترق ااذا ةس: الاف الخ ىلوأر ارقالا عد ب نر 7 ةدشم_ري

 كلذك ًالوهار الا: ت تاوذ نمت ناك لب ةس , ؟نكتملابنانيمتةدالولابةس الانأ قرفااو ه.سنتش

 !(امينملقالهلوق) ليز فنأتست ةسن . الاواتدعءاضقن دعب تضاحاذاةدعلا فنأتسنلاذلو ةريغصلا

 . [رهشاةرمشعن نمل قالت دلو نافةريغصلاااماابب لو دمري_غولو ةريسك تن اك اذاتوملاىأ هتقو نم

 تدلوفرشعو رهشا دعب رادع ابضءترقاولو (ةدعلاءاضقن ابرقتلامهلوق) ردالالاو تنث مانأ ةرشعءو

 ىالهلوق) ردلماحماالا لكبلل ارهشالا,توملاّةدعنالض ئاكسفةس الااماو تش لرهاةتسسل
 نوك: ناىتءنف نيثسلاب حصن م رألو ىوج نيتنسز هرثك|نطملا فقال 4 نال ( رثكحالا
 ءاضقن ادع : هي تءاح نان( حلارهشاةرمشع ماع تدلو نارغز لاقو هلوق) , رب هريظن ىف مدقت اكرثكالاك

 نطبلاق قسدلولاو هتان اى طاتص تنلان اان اوءاضقن الاثترت أاذاام ىلع هس اقرهشاةّمسل ةافولاّة دع
 7 000 كدت
 ري قابلا تن :' ورهشالاامتدعىضقنتالفالماحا توك ىلع لجءاضقن الابرقأ ملاذاك نيثسمىلا 2 006 0

 المش اد صار نتاع | (خناقالطلاةدعةدعلا تناكءاوسو هلوق) ىلحملانناحرشن ءىوج 00 5 ىزبيرب بو //

 اننمش كازكهمف كلا لب توملاةدتعمن ءانز ارا نسل قالطأ ايهم مق# ن نمرردلا فاش ( ةاقولاوا هلوق)

 اهبنكروهلتاّدعلا ف نوكذئنح قولعلا نان هرمأ (دا ارقالا تقونمرهشا دس ع نملق ال هلوق) ا

 تو نمرهش | ةّيس نم لقال هرتءاحاذأ انهرردءاملالوغشماهجر وع ءاضقن الابترق ا ثدح نم هب

 رهشا هتس نود هندلو ولو همس: تن .الفالاوةاتولاواقالطلا تقو نم نس نم م يل الو رارقالا
 عقوو باوطلاوهواهريغوهنادهلا قر وطسملاوهرارقالاتقو نمضنصملا لوقو نيدتلا نع ةيلالمتر مش
 ناللعاو سانا كالا موهسهناكو رردلا فل اةرارقالا ن كم قالطلا عب رئاارجصو اعف

 - اي

 هبودد
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 م نيكسمالنم ىلعا)

 |ميتمرثك" أ هما نطن ىدلولا نوكم نأ مزاد هدوءاولا لح مدعل قالطلا ىفل_عاقباس قولعلا نوكم نأ مال |
 لع دعب ان اصلا ىندلولا نوكموزلو ربثلا لاق قالظلادعبءامولا لحم ةتوتمملاريغ فالخم ا
 .ديقمللاونيسحوو نايا قو رقأك ىشارفلا لوز. ذقت نال قال 3 اا اح

 امهدنعهنمامبسسا تدئاممتدإو نافام,ممرثك الون الاو نيتنس نم لقالامهدحأ نيمءوتدلتملاذااسع
 هيل : تئروشأ هت 0-3 ما ارتاح ابرق الن اباضب أد. قمودجل اقالح ا

 تءاحنافاهبالوخد ٠ نكتملاذاامأ اهب لوح دملاةبود دابر انج رلاةدّعم قامالفالاو 0
 نعىوج تدل ”اسهنم لقال هءتءاحناو بسنلا تش الد :رفلا تقو نمرث كسأو ارهثأ ةتسلدلو

 نمرهسأ هنن نم لت ازط] اهنملقاله.ثءاحنا اوهلوقو مالسالاردص طوساملابز زعم ىدنحربلا

 ىأالالاو هلوق نم غرفمءانثتسا ( جو زلاهيعدي ناالاهلوق) دقعلات قون مرتك امدتلو ةعرقلاتور
 ةدعلا ىقةبيش اهّدطو ناب هجو هلو همْزتلا هنالاوعد ىه ىلا لا اىنالالاوحالان م لاحفتشال

 طوسم فو ىجر لا: دّتعمطو كرتاحةدعلا ىفةوتملاءطو نانظوااهئطوف ىرنالاهتجوزاسمتان اظنانأ ا

 صندقو ةوعد/اببسنلا تدب ثدحاانزب سدل نامل اة دةعم*طو نا ىلع دن ةلئسملا هذه مالسالاردص ظ

 ليقونش :اور ةلئ ملا فل علف مص ةيش عدي ملا ذ ادا بوجوب هءاع ىضقول ىئحانزهنا دودلاب اك ىف ظ

 هلوق) ىدنجربلا نعىوج حالصلا ىلع لاحت الج اهئاطو مةدسعلا ناهجوزت هنا لعل وجماذه | ا

 ا ظ كوع 0 الاهطرتش ملاذفو طرعشسد : الن اهحوالاو ناد او راهم دصت طارتشاٌك و همزعلا هنال ( همن تدم ء.ق
 كل (هعمر عر 7 توس ”فدون نأ ني اك اا طارتشالاه باو ر فعض ىلع ل دف قويبلاو ىحرسلا |

 : 3ك 10 . ل / ةوعدالب بسذلا تميف امه د_.ءاماو فسوب أ لوةوهاغاةوعدلا ىل- ءرثك الل ه,تءاحاذا اعف بسنلا | |

 لأم ير 0 تأ اوحناووذ قالط نءةدعلا ف فرعباوج لكو عئادلا ىو ىهتناة د علا ىف ةبنثن طولا لاسةحال ظ

 500 تقلل ا نأ نمدود- 4| باك ىف هءلع صنا | ضقانم اذ ه لبق ةقرفلا بامس| انماقالطريغ نعت دتتا اى

 كر رهلا فاكمراوجو هاعدا ناو ب سذلا تن الاب فو لعفلا فةبش تناك ة شب يوزر | تطواذ اثالثلاب | ٠

 ةقلطا اك الفالا او لعفلل ةضومتم تاكح اذاهاعدانا اوامف بسن !تشاللعغلاة بس نا لست ظ

 اضيادقع ة بش ىه لب لعفالض عمت امرف ةرشلانالةوعدلابامبمف بسنلا تبث هناا لسعو ثالث
 ةيمشلا نافتاناك لان ةناملا ىلعانهر وك للا مهضعن لج نم ىلوأاذهو ضقان:نيدنلا نيب نوكيالف ا

 معنه هيلع صوصنملا نالةوعدلاببسنلا ايف تدثيالف لام ىلعواانالث ةقلطملامأول- 2|ةييشابف ٍ

 ةدنجاةأرماع نطو نه ن اع هلا حرمش ىف كالملا نبا يرعص دقو لام ىلعواثاللابوأ تاناقكلاب ةنوتسملا نمأ]
 هل هناويعقداعدا اذان بسنلا ناو لعفل |ىفةيش ىمهف كتر عاام هل ليقو هس هلاتذرأا

 نوترم او هد. سةمأو هزأرعا ماو هيونا ةمأ او لعفال ةضعم“ وا :ذجش لاق ب نلا ىوعد عنك لعفلا ىف

 دارملاوانث انولو ةقلطملا ىأ (ةقهارملادلو بسن تش وهلوق) هاعداناوارمف بسنلات يمال هنوهرملا ١

 اهفرهظرملوادعاصفنينس عست تنب ىا ةغلامنو 2 نا نك< نسف ىغ مواهلشم عما ةيدص ةعهار مان

 نءىوج لح اةدمىلقا ارهثأ هتسوامت دع: دمرهشا ةثالث نالرهشأ ةعستب ريت ءاامناو غولملا تامالع

 تو نم ىنعبر هش هتاس نم لقال هيت ءاح نافاس لدي ل نات (أسمبلوخدملاهلوق) ىلحلا نبا جرش

 (ةدعلاءاضقن ايرقت لام هلوق) ةياغل| نعر ةددنجا ىهو قولعلا لوصحرهترثك الال همن تنن قالطلا |
 ءاضقن الثدر :الرثك [وأة تمل ناوهسن تدئرا اردالاتقونم مرهشأ ةّتسن مىلق الدلو تءاح ثَترق ا ناف

 هلوق لادن ارهظ ىذلاو ىوحا هعّور تاه ذكبنقيتللاهلعق هنوك مزابالهيتءاحامواهرارق ايّةدعلا
 ىلبةيف غولب انا ممارارق |ناكهيترقاناف (ال.> دنملو هلو3) اهبذكن ةءتلا مدعا هلوقب ايدك نأ

 لق الدلو تءاح مثرهشأ ةئالثدعب: دعلا'اضقنابت رقاناسدنلاتو.”ق>-ىفةريكتلاكتراصفا فوق
 نبقساذاروهلل بن تيئقالطلا تقو نمروشأ ةعسنا نمر ةالورارقالا تنون مرهشأ همس نم
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 | نم هنالرهاانتف صقنلا ىفاما (بسذلا تدثبال صقنوأ ازاذادنالهلوق) ىوج هلع سدقملا فنعطلا ا
 لبق هؤوكلةدءلابوجو مدعت انمكحانال قالطل ادعي هاو د لامت>الف دان زلا قاماو قباس جور
 نيك ١ الا مخل روح ىتعب حلا ةدعلابوجو مدعل هلوقو تلي زوما ا-هنالطب نشولو لوخدلا

 اذاامف بنل مهعنمنأ ىننعالو فلا ف لاق بسنلا تءاشب اهلا ملعةدعلاةريغال هسا هتدلواذا !هنال
 ثدح هوك لاهتاو هنادما ىف طاسشحال |ىانب كالي ضو ةدئم نو نا روصت هدم ىف رثك الور ت الح
 اع روان ةرثك ' | نركب يعمم :داعلا قت اقددملا ةياعق عون و رمقأ ساهي تءاج اذا اهف: قالطلا دعب
 ىأفلامت>اهثود_حوهئو د.ح مدعرهاظلا ناكجف لوح فصنل: دالوأ بف عمم لو روهد دك

 تيلو هتو.ث ىذتقبارهاظ اك رثو ه_فن ىضت#ب ف عض لا .ة>الوانرفناذاسسلا تاششاىفطاسّتحا

 لعدازاذاهنوك لا ق>اوأ هنمقولعلاروصت:ل ضرفىذلا لاحالا د_عدأ نيلاّة>الا ىأ ىرعش
 ةذتعمدلو بن تدر و هلوق) ىوج «ماسقن هل عف اذال ثم وهو ىسهتنا هريغ نم نوكم امود رهمشأ ةمس
 | نظا ىأ اهسانال هوقو ردهحيصك كلذ حاكن ادساتو اهمسانالرمشالاب ولو (ىتج رااقالحلا
 ىح راادّدتءمدلو بسن تو.ثليلعت نم نأ ساه ذئاحو ةسك نكتلامنأ نيمتامتدالوب هنالاوسابا
 ضي اةدتعلل لماشرهطلاة دةها_منوك ىلا-ةحار ةذ سن رشعاولر نتن نم رثكحال هر تءاحاذا
 رهظلاداد تما ل حام ل_ءلعتلا أتي فدك لاقي ءاسعام طق سف سانالاّنظ ىلع ءانب رهشالاب وأ
 قولعلا لا ة>الرثك أ: ةنس نير شعاواو(ةقرفلا تقو نمنيتنس نهرثد الهلوق) ةس الل ةيسالابأ
 ىلو أوه لسحلا ناككم | عم ةرمشنءطولاو | انزل ىلع ل مهلل لاحمالو رهطل ةدتما وك لاقحال ةدعلا ف
 اهرئم لقال هءتع اولاسمنأ همالك مهفاوءادتبالا نةلهسأ ءاقملانالدريخ:تج و زتاوك نم اضنأ
 هلو ىلعامون نيس نوكت نأ, هلمتح ةذمىف ىأ (ةذعلا ىذع ٌرقتملام هلوق) رهن كوالاب هم سن تن

 دلو تءاح ملاين أر هاظلا (روشأ ةتسنملقالدلوب تءاح مت هلوق) اه-ة4وق ىلءامو نيثالثو هعسنو
 ْإ : , 36 04 /

 ناكاخ بنا تينيلقال هيت داج ولاه [هنممهفي ناكو دمسقتلا: دئاقرهطظت ىتحرثك" انريتاةتعلا ب 0 ماو 1 0 ع 1

 ىفَذ جرتناكوهلو3) ىوجا هب كروهطظا لقال هيتءاحاذااهف تدنامناو هيي رصتلا ىلا جاتح ]1 فد / , كلر 06 ل/

 ىفةيعجراهنأ ىضتقيا نملقأال هوقو طقفنيتنسلا ىفةعجر نوكتالاهنأ هتيضق (مهنءرثكا | ننهي
 ةكالكأا اموهفم صراع: هنا عيا ىلع مزلا ع اغْنأن تاو راضشخالا ىف هب رصااوهو نسستمْلا 3 00 ىي] 0

4 ِ. . : 0 0 8 . : 7 
 هنعاتوكسمنءتةسلا ىف < اريصيف جي رمالب مج رت كلذ نال هصو طعام مم دحاو هل بسذن ال دسحو || ٠ الر 3

لا 3 نآردتل هد وو ريدمو هيلا عج رهباحخم راج وك ةهراك رع رد همكخ بلطدق 37
 ا جلوقنتم

 نالدعح ر ناكر ثكحأوأ نيلسا هت ءاح نا: راخالا :را.عىوج ني ةراسعلا وهفعامولا راثأت |
 | هدم ىهتنا حلصالاو نسحالا ىلءاسملا الجت ةدعلا ىاهئطوهناو هنمهنأرهاهلاو قالطلادعب قولعلا |[

 ا ةهمشلاب تدثي هبال بسالا تد'؛ نعتتسسل هبت ءاح ناو لاق ث مح ىزارلا حرمش ىنامه-ةلاذ و قاكلا ىف

 هلبق نوكأ رح قالطل ادد قولعلا نوكم نأ لّقح اك هنال(لقأ ىنالهلوق) حلا اعجارمري صن الو
 نرقأ ىلا فاض: ثداو<نأرهاظل انأوها> رملوالا لا ة>الل نأ دروأو كشلاءاعجارع ن وكمالف
 | ةغلاعاض,أ هيفودّدعلا نال ةمدعلا ىف ءمولاوهو رخ آرهاظ هضراسعب ملامهل نأ بيحأو اسمتاقوأ
 ناوهلوق) رهن حي رأ ةنسلاو ةداعلا هر تضقام ناكف طفلل ايةعجرلا ىهو ةداعلاوءطولاب ةعج راق هنسلا

 أ هجوالف نيتتس نمرثك 1 قسال لاو مارح ةدعلا ىناهئطو نال ( ه.سن تدنبال رثك أون ينل دلو تءاح ||
 أ ثداح ل« اذان ىتنس نم 5 الهيتءاحاذارهظ امال باعتلا اذهنأ هءفو لق 0ك هد تسقنا ناك ال.

 قأسال فلاخع همالكر هاانوهاكمتورث مدعذ نيتنس مال ه.تءاحاذاامأو هنمنوكدالف قالطلادعب
 ا نيتكسسلهيتءاحاذاتيثب هنا نم ماقالو ىلا هدسألاو حاضم لا ةياو رو ناتتس لحلاةدمرثك- آن أ نم ||

 | نيتنسلهيتءاحاذ اعف بسنلا تدثول هنابرسعلا قب احاو لوالا ىلع همالك ل مح ىلي زلا مزح مث نمو
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 هيا

 322 (نيكح مالم ىلع)

 نأالا تءاش ثدح ىلة نب لمق مر و رمذلل ل ةةئَدف (مدهنوأ هلوق) روراتدسالا.: مترا ىدحا
 ىلا نبا حرم ند ىوح نهوكسأ اوعي كانغ ا ةالزت راءاش ثدح ىلا لقتنتف ةتوتسم نوكلن
 لقعلاباهذ نايل كر لولاهنالتدبملارعأ مديدشلا عزفلا ب وذل ةعبملاراذعالا نمو
 رن قالطالا هولا (مامانأ 05 دسقملاناكاذا اذه هلوق) ةمل الدنرم فول ال اق فالخوووأ
 نوكمل عوحرلابدنو (ةرذم ىهق هلوق) ةرذاسهى ذملابو ةعتمرعصت 7-26 راباهنال حفلا نع

 ةياسين ان لعو ةاكلا فاد مجوجرا والاب ىو سلا راسو ردن وزال 33 ةدادتعالا
 تناكولو ريدقتلاو بصنلا,ةنالث (تضمو أت عر ةئالثولو هلوق) ىهتا عوج نعتباع وو

 فمع 5 2 نمار اهرمددنمب وابن ناكولو ريدقتلاو عفرلابو مانأ ةئالث ةفاسملا
 فاطم مامالادنع جورخماةزوحالاهضم ل قولف (ةدعلاى ذمدعن مرد رق هلوق) ى 1 لانا

 نيبحاصلا لوق ىلعنتملا هلعج نم ىنرءلا ىف املافالخ مامال أ لوق ىلا .ءنتلانال صاحت اوو ريغبالو رك 0
 نمرهاطلا فالح هزكلاهءاضقا ل-.قواو د مود ؟ج رذقف فنص1الوق ن مدار ١1ان 1 موف هن و

 يت مارد :وةدعلا ىضمدعبام ىلعحراسشلا هاج اذهلف ةمدم 0 تاكو هود
 ز وهف امهدنءاماو هدنع مرعي ب رْختف ىلا ة,نا باوصلاواريسخأتواعدقت ىن. علا عشلاةراعىف نأ

 اهئءاضقنا ل.ةوأو جو رمان
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 2 0 ل ِ ا 2 00 ْ داي 2م 7000 5 001 0
 7 أ (تداوفاهك نفق هإوق) ىوجبسنلاتو“ ا ا هقراس ا

 ل اصعد ىضاانل ةؤ ىلا«: هاوةدح ىلع ةيصف تدلوف هلوق ىنءافلا نأ ىاهكسفريدقتب حراشلا

 روعتها ءق 1 ع سدقلا نالت الاد لوقوهو ناسعس اذه( هسن مزا هلوق) ىوج ترد اذ

 حاكم :لاىذاوق كلذ ف ذاكووأ هدد يشل أ عنو امهسفن اما اهطل ةعوهو اه وزي نأب نكمم

 للا اودغصلامذه ىلعن ؟لدارعا جوزلانأ ىلعةعب رملاودص لاق لازنالا

 ثد هو ىهتنا ناكجمالا نق عم شارفلا نع ه.فئانبلع سدلف ناعللاب دلولا لاف ناعللا

 ىفاذكاكذلا بقع ةقلطم ىهو ةبجو لا مانق ناعللا طئارعث ن هذا هن ميال ناسالاو ردق» فكذا

 هج نا قيروت ناسا الجر قالعنالاوتدم |تضقنال#ا عضوو ىنعبةيدعسلا ىثاوملا

 عاش م! ضعب لدعاذ و تفل اى امكعطو اهندا ارملاذازو الام للعمل سملا لج اهطل 0

 دوصتلا نأبددو ةيرغلابقرشلا جوت اكلوحدلا ناك أرشعب الو فاك: نماز ولا مادقنأب اذ دهن

 نوكم نأن قرمتملا قدو>و هر ددعلاىأ وهو بصلاة سورت ز بسن هت ملاذ فو ق قَد ا _

 ربات جفا فاكمادنقسا هل: وكيناو انفاردلا فاك ةعايت

 0 ء ردت نا بيوتا قالطلا

 ىجان زرهملا د ا نمتردا وك هنماولا تتضمن تبان 00

 ةعقاوملاةلاحاهجوزت هاانردق اذاانأ باو او (فدصنور هم فسوب أن ءدهبأ 0

 ءاولابر همنارهم بع نأ تش ناكو يلي زلالوةو د> او رهمالا مزاد الذ قالطلا دعت

 ناكماسسنل | اذهتوسش ىف مدالا ناك اذاهنان تفلا مدر اهئطو لاحةأرما جوزتولك حاك لا ا رهموأ

 00 أكد باو رلا رمد ىف در او رهع هيف ىحدقو ركذاعالاسلهر وصتو لوخدلا

 .ضدمو روندحاو رهمبعف لح - سن فصت | دةودحاو لء- ةلااضأو بهذلاعرسا هتف

 ال ك1 0 ل 6 ا للا دا
 3206 4 1 دو وع دو اع داعم دعاك

 تكل رت
 فوعسف| أ .

 تك ا ْ

 اد ةلعافلا
 ظدعالا 6 تفاعو

 (ه رفسف لاو 00

 تا رك تاساتإو
 اممم حب د10 تالا

 ىأ 1 1

 وأما 0 (هنالثع

 0 اذا. انا ع ع 1 0

 مق ىدهف مار[ ناكاذإ

 (ةنالب 6م م لت ادصقإا

 تاكد ر د داك
 ناك , , (تفدأ ع 7
 تاو ةزافإإ .د) مانا
 5 : كىفهو كلذ يي |

 .. رق الارادت .( وحرلا

 هي ولو 0 5

 |! 2 ندر هلا ا -
 0 ايش 00 لوا
 جرفقالو مي: " 2( معمق



 ١ ريثكو داغلا لد وطك فودرملاةداراو ف»د راك ذةباككلاو لي هنان ضد رعت للا عقأ امورك ذات |

 ةقفنو ررداطايت> ا ةلول كلا ىلعةر دات همثةأرعاامهننب لعين ب دنواه+و رز اح ناو هحورن ىل والان |

 (نمعملا خف نمىفاثلا زن ا) نحن

 | نهوجرذقالىلاعت هلوقل ( قالطل'ةدّمعم ج رذتالو هلو ) ىهدنا فايضمو ةماقلا لد وط هنأ ىندب دامرلا
 ةماقال نحر ضعفنا لوب را سفن ةشحافلا لق ةشحاف»ن ةاد نا الا نج رذضالو نهتوب نم

 ا رذتال ُث رح ىجرلا فالذم عرمشلا كك ةروم أ مربغاهنالنئابلا قالطلا ىف جر ذتةريغصلاو نءاعدحلا
 ةنايصلاهعنج نأ جوزالو عرشلا دم ةطانعربغاهمالج رقة .اكلاو امهنيب حاكدنلا مايقل هنذايالا
 ةددعك سف ةقرغلا ةدتعمو بز ةباكلاك ةهوتعملاو لبحت اهنمم_هوت.ال هنالةريغصلا فالخ هثام
 | افراد نم فاالو (اهتنب نمهلوق) ىدنجربلا نع ىوج دسانحاكسن نع ةدّتعااكلذكو اللا

 اهلع مزاللانال (حلادحمنءوهلوق) اههئاو- لكتست امردق (لبللا ضءبوهلوق) هريغالزانم

 اباعابتقفن نالهلوق) ىدنجربلا نعىوجابتيب ىف هرثك أوأ لدالا عج ىفةنونيكلا ىعو ةتودنلا
 ا: ران ع ورا لحالف ةقلطااكت راسا, افكردقا4ناكولابنا لءلعتلا اذهنم فرع 1 004

 درر د اه>و زل ام نمابءاعةقفنل اروردل كل ذك ت سل هقلطاملاو حفلا نعرهئاراهن الوالمل اهلهأ

 ىتلاىهاهنالبورخ [!حاسال ل .ةواهشاءلر و رضللد اورق ج و رخال حاساهتقفن ىلع تعلم

 تءاتءاول ناك فدء؛ثااردصلا ىف. ناك ه.وا,لع قحلاطرال كلذ غصب الذ ةقفنلا لاطب رات

 ا نأام لالو جو لاتنبىرتكت نأ اهمزا, وجو لا نع طغت قكسلاةنؤم ن افا ىكسالنأ 0

 ْ سلا لعتءاتحااذااهخو رهزاوج مدع ميدصن ناخضاق عماح نعىحرهنلاىنو جايز هنم جرذت
 : عئاتولا صوصحت فر طنب نأىتفملا ىلع نأ ق لاو لاق مص الاوه كلا! نبا ىفود م ةلاردصلا ءاتفالاقفا

 نادتعتو هلوق) حفلا ن ءرهن مرح ا.فالاو لحن اراها فأجرذتمل نا ةشدعملا نعدذ هع ةعق او ىف لعناف
 2 رنالام عدي لواهجو رلتق ني> كلام تلد ةعب رقل مالسلا هلع هل وقل (هيفدد_هلا تيج وتاب

 غل ىتح كوز ىينهيف كانأ ىذلا كنب ىف ثكمام-هد:ءقفرا ل->ال اهاهاللو:نأ تبلطو
 | ةدعلات محو هلوق) ةلمهم ا نيعلابو*الانوكسوءارلا تفوءافلا مشن ةعب رفو ىابز هلجأ بالا

 أ كات داعتاموأ جوزلااهقلطو امهو و نيونالا ةرارز ىلاتحرخول ت> توملاوأ ةقرفلا تعةو ىأ (هبف
 ةيدئجالابةولذملا قتال ىتحنئابلا قالعلا ف (امهتنبةرتس مددالهلوق) ىدنجربل نعىوجاهزنم
 اقسانب و لان اكو امهءلع لزنملاق اضناو مارح ارمث |بال اهرب اذا هنارهاظلاو مرا. فرتعم هنال

 نأ حصتال لصأ ىلع ةأرملان الاقالو عماجلا ص.خلت نعربن لاس لا تدب ىف ةلول حا ىلع ةرداقلاةأرملا

 فركف ةنتفلارادزتاه ريغ ماعذنا لق وتاقئءاسن عمرف ار ناءارللز ومال اق ىت> ةلئاحن 56

 | ةثاغتسالا ن اكمالوةريشعلا نمءاصتسالا»اقلدلءلا ىف ةلول.> نوكح: نأ ملصت لوقن انالانه طصت

 ,نعمالسسالا مش لتس (ةئ#) ىلايز رفسلا فز وافملا فالك مهتم هرمال | ىلوابو نيل ةعامج

 ىنن اعة<الر تينىف ناكس ف مهتةراةمرذعتي دالوأ امهم و ةن_سنوتسامه:هلكاواقرتذا نحو ز

 نمهتئرو ن«ناكاذاهلوق) ردفنسملاهرق أو مذلاق كلذ م-مل له جاوزالاءاقتل|نا.قتاءالو شارف
 (ج ردن ألا هلوق) ةيناخلا نعرهتاهوجرل ناو رذت نأ اهلفاحلةبفاكر بغا تصحو (اسمل ردك سدل
 |ذهىفوةرحالا ىلعامتردق مدعل ل زاملابحاصوأ ابفكمال امدصنن اك اذااعف هثرولااهجرخنأالاىأ

 قالطلاّةدّعم ىامأو قالطالا ىلع توملاةدتعمىفاذهوةددعملا ىل_هتدسلاءاركن أ ىلاةراسشا مالككلا
 تءجر يذلا ن ذاب هةطعا ناثتر دق نا ءاركلا ىطعت نأ ابملعف اهئاغ ناك اذاالا بو زلا ىلع ءاركلاف
 هدالو او بناجالا نمت رتشاابفكمالرادلانماوسصن ناكى تتحمل تو ىدنجرعلا نعىوجاالفالاو هيلع
 قرهاظوهو رعبلا لاق ىنكسلا ىلع تعاتخا اذااهذ ىنعب ىهتنانئاءلا قالطلا ىف اذكحوراكلا

 يي”

 ىذؤش هن أرىذلا نكارجنءانااسهت :راحاب ةثرولا ضرت نادارملاو ةرداقتناكو لاملع ءارمثلا ب و> و
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 عسسل
 ىذشقم ( هب رهو اان (ةنسزلاهيدصقتال ا وج زال خل كرم عملا

 اندكسمطدنال (ءانحما كرت دهلوق) تدصتولامكحر اظاب لوقي نأر هاا ناكلوذأو ىوجرطلا

 ام هدحأ ناهجو هيفىنعملاو(ر ةءزملاورفصعما ٠ ولا س دل كر وهلوق) ىنبع اسنااه-وخأ ث ,تلحح ف 0

 اليك ا منتف اكنلا نع ةعونم ىهو ةغر ردا الا لعد لاو فسأتااراوظان هءانرك ذام
 انه سأبال(هبسأءالف غوبصللا وتلا 5,1 ناودلوق) هباده مرخلاق وقولاىلا ةع .رؤريصت |

 الثمةروعلارتس لب ( ةنيزلا هيد صقتال نك اوهلوة) ىوجاهامتسادحأو هاك ةهاركر يغن م ةخابالل ا
 بتصع بونالا او صمايوت سد: !وهلوق نمىواب زاقام هفلاخ ورم بص» 6 أ عونمملان موأ

 هر ءخ_.ص؛درب سلف لثمبصعلا حامص'!ىنو نعلانالاتش . الغبص ب صعلا ىلسمسلا لاق وعل

 43 اضألاو بمعدو رو بمعادلة ناضبم صو او عملو ىثيالو جشم 1

 لاق (اةلخخ نوم |١ ناكولامأ هلوق) ىهتنااصعابوت تب ثلا ةيفافصو ل_ء< نأز وحالو ص.هنلل
 (اهماع بجاو داما انهو هلوق) ناقاخ عجلاو .نيتفف» قاوهف ىلب اذا م اان بولا قلخ يوي غلا

 لحنا الو ةقشمااالو باسشلا نهرغسصءملااهجو رابعف وتملا سلال ماللاوت الملا ءءلع هلوقا :

 لدع د اانامأو دع ةلارعم د ملا غوبصملابوثلاود قشمملاب ولاو ربت لكك الر بضتقالو
 مانأ ةثالثقوف تمم ىلع دحت ن ا . الا مو.لاو هللان ن نمو ةأرعال لحال م السلا ه-ماع هلق ن نم ىجأي زئادب ٍ

 | اضتةمنال لاك اد. لالدةسالا هجو ىنذ رن ؟ىلا ارشعو الا عدا مان جوز رءالا |

 اماو هيف الكل |سدلو لالا م ردتلا نمءاننة_بالاو مرعقلا نمءانثتسالا نوكلدا دحالا لال .> |
 ىادادحالالالح | ىنثودا دحالا لالحال ىف 3 :لحال مال_ىلا هءلع هلو نابسمجأو باصالا ىف مالكلا |[

 ىلع ةأرملادحتال ثر دحن اريدقت ناك لاح الد ادحالا تاس. ىنثتسملا ف ناك ذئنيفس هسفن ءادحألا |
 هلوق)ةبانعرمالا نمدك ؟عرشلار ارنا نالا باو ناكف اهجو ا ةثالث قوذ تدمأأا

 (هس د ىلع الو هلوق) ىدادكان ءرمن قابلا فاه هزاب الالى تاسأ اذاالا (ةرفاكلا ىلع بحالف ١

 دعو هلوق) ره قباعفاهملع بج واهئانت ف تقافاوأ تغلب , ولا مارمام ساق 3و هبونكعو

 انلو ىمهّدنا صو د: )| قالطالد اد>الا امر اعذب الغل |تلاقو ىن.عل اةرايع(دادحلاامهيلع بجم فاشل :

 دنع ةسصدل ا ىلعدا دحا ب وجو ى ةو ىو ادمسلا لاق ناطخملا لهأ ع نءاتسيلا مهو عرشلاىحدادحلانأ 3

 روطتل حاكنلاةمنامتافاما منال (حلادلولا مأدحتال ىأ ءلوق) اقافتا ةيطاتعريتاهئافرظن ىفاشلا |
 هلوق لهدا رعل حيرشأ ىتلا هللا ةندر مرح نملة ىلا عن ل اقءاس ذلا ىدىفا بول ْ

 (بطخغالو هلوق) حاكنلااةم ىرتغ. مهن الرد ىجر قالطوأ ةبمشن* طواوأ (دسافلاحاكدلاةدتعمالو :
 تناكةدتعم ىأ ىنعلالاق(ةدتعم هأوق) ررنبي رغو»و اهعض سنو نا حو ءاخنارسسكم ةرطخملا ند

 ضع هد_بقو بط ةملاس |نال ةد-ةءملادمق ا ىهريغو أد اف حاكدنوأ قدعن ءةدتملل لما اذهو :

 نع رعتلا مح وهلوث) رهن هانات راتيتو ارت تكن يتروسبت ا :

 ار نهود عاوال نكت !ولاقنأ ىلا تنك أوأ ءاسنلا ةيطخش نمي ذرعاهف يلع حا انجالو ىلاعتهلوقل ||

 ز وحال ضد رعتلا نال طقناهجو زاهتعء وت كاب نصاع صا رعتلاىأ اذهوافو رعم الوق اراوق:تأالا||[|

 ماناهاوس هيلع فقدال هجو ىلع ص رعتلا نم نكم:الفالسأ اةزنم نم ورا اهزو ال هنال ةقلطلل|

 13 ضرعتلا اهاوسهنلء فقبل مو ىلع ضد ر ءتلا هنكعت رانج و رختااف حاسس ا ووزارتعفوتملا|

 "د اسما لك وأ لوقو تودرلا دارو هزاز ذةباك-ااورخ ١ ئث ىلعهب لد ئذ 1

 نأالااثطو ىأ | ارس نهود ءاونال ع ناكلوهاوق 00 امدو رك ذيل كقنأ ا

 رعمةدءءاومالا طق نهود ءاوتال ىأ او-رصتالو اوذرعت نأوهو انو رعمالوتاووقنأ]
 نع هامة ةو

 أسيل ةلالد مالك |!نب_ هنت ضب رعتلا نأ ةياكل نيبو هدب قرغلاو ب رغم ا نعرهتلا ف :و فاثكلا 0
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 (نيعملا مف نمىفاالا هزحما) 7

 رم اقافتاتءجواهوناداذاف(اهملع ةدعال هنا
 ةيناثلاةمترملا ف هنافتادّتءملا ىلعا مف با مرك نيهفدرا|,ءاعنموةدعلارك ذا (دادحالا ف لصف)
 جاارعملا نعرهن عرشلا قح هنال كلذ امن لح دادح الا كرت تيااوأ قاطملااهرمأولو مب وجو لدأ نم

 روومثماو د ىهفادادحا تد> او داح ىبهفاداد> برضو رصن باين م ةأرماتدحنم (دتهلو3) |
 لاكش االف هبلعو حاتفملا فاك ف سأ د ىنعمو رهن هتعطق ئذلا تددج نم جلاب ىو ربو ءاحل ايهنا |

 ه جو ىوج نام باو او لكشذ نب لاري داد_حالاريسغ: ىلعامأو هية زلا كرت هلوق قلعت ىف |
 هتشأ كرب وصتللءاملا لع نااماوهسفنلاسالمئثلانوكمو رَةس الل ءاناا لعجرادتعا ىلع لاكشالا |

 يي ودا ع لاك ارتنوكد قب الاقلط م ةنب لادل ارث ىلك-| اف هن" ر ىلك-ل|ةسالم نموأ مهضعب
 هلوة) ىوجانئاناهقالطوالوقب نأ هءلعناكور وصق هيف (جو زل'ةافو دعب هلوق) ةئي زلاةدتعملاكرت |
 تام ناداد>الا ل حالف انش هثابار ةقرفلا تعقواذااذكو ةنعلاو بحل ارا ةقرفلا هنمو (تيلاةدتعم |
 نم ثردحلا فا ثالثلا ىلعدازامهمدارأ لق جف ةصاخبو زلاقوهاماواهومأوأ اهمأوأ اهنءاوأ اهوأ |
 ضرملاذاامةئالثلا لعدازام لح مدعد دق نا ىتش و مانأ ةثالث'ن وج اوزأريغ ىلع تامل-)ل هتحابا||

 بنتك قروك دملاو كلذهل سال هءاثردحت !ىضتةمثالثلا ىف اهعنمهل لهب ةجو زمنكتلوأ جو زا م

 ةيناخرادتلا ور هت هعنم مدع ىلع ثيدحلاىف ل4 !لمحف ذئنيحوءاراتالان دعاوقو كلذ هانا ةيعفاشلا إ ٠
 هرهاظو ردعلا ف لاق مانأ ةثالث ىلار ذعَتْو اهجو ز ق- ىف ةجو زلاال مث ؟ىهوداوسلا سدا ىف رذدعنال 1

 : ةطاخعابنال(اهريغوا ةرحتناكءاوسهلوق) ردد الثلاقوفاهحو زتوم ىلءافسأتداوسلا نم[ ؤعنم

 اادعلاقحوهقحلاطباهمفنالج و رذملا نم عنملا فالذي ىلوملا قح لاطن | هدف سدل اهق عرمشلا قوقتحي

 8 ومااهجرخنأالا بو رخل اافز وحالة أو تناكول ىت>اهوملاذا اًذهو ةياد_ههتحامل مدقتم |
 ىلع بحال ث.ح ثا فالذو نيستا نعةيلالين رش عرمشلا قب وج ومدعل جور اال نأ د نعو
 نايبةباغديلع مر ةحوكملاةمالا نال ابني زتوابممطت ىفىلولل قحالواض»أ ىلو ملا ق2 ةمالاو درعلا
 اهدي ربوهو تعنّمااذااهكرت ىلعا هب رضد نأ هل لب كلذابم اع بعالىأ (هيعجرلا لعد اد>ال هلوق)

 هلعرضتتالو (بيطلاو هوق) ردنانسالا قيذب طاشةماواريرسوأ ىل (ةذبزلا كرتر هلوق) رمخأأ
 اهسفثباطاعت همفةرادقلا نماهعنم نمدارملاو حفلا نعرب هسفالابس كامل نكمل ناو ه.فردقالوأ|

 ]| مسانهدرد صملادلا قف: (نهدلاو هلوق) مضلا, لكلا لامجتسا وه فلا. (لكلاوهلوق) ةدلالينرش ّْ
 | بوثلاو لهقلاو ةكعالرب رحم سما هز ويف لكلا ىقدنق (رذعنالاهلوق ) رهن نيع مسا مغلابو ىنعمأ
 || ا فناكن الام نموأ هزه بث ادحتسالاو هعشام |هريغابون ند مرد قب هريغدوجو مدعل غومصملا أ
 رهنلا فلاقءوكو دمرلل لكتلاو ىواد لل ن هدلاو برطلا لامتسا اكو مفلا نعةيلالبنرمث لام

 هريغدت لاذارفصعملا سدازاو> نمرءاملىلوأ ناكل عسل نعرذ ء.الا ىنعب اذهرخأول رعلا ىف هلوقو |
 | ىهتنا ل اجالا كلذل ليصفت هدعر وك ذملاو لكل لماش ةئيزلا كرتب هلوق نأ نمهانمدق اع ع وفدمأ|
 يففاشلالاقو هلوق) ردا بح اصاهاعدا تلاد ؤلوالا عف ددالربنلا ىفهركذ ا منان ىوحلا دسسلا همقعتوأ|
 ْ ةافو يلع أتللار اهلنا بو هنالو ىندعاسهجو زارع ىفوتملافصنلا دوروأ( تو. داد_>الأ

 ىلع فيسأتال ااهظا جو هناانلو هتوف فسأتتالفةنانالاباهشحوأ دقو هت امىلااهدهعب فو جوزأأ
 نآافطناك تح نوملا نماسملعطق أ ةنابالاو اهتنؤمةبافك وا وصا بسسوه ىذلا حاكدنلاةمنتاوف |
 لبق ناقش اعمل ارمأ ىق ل قثلاءاغلا جيفب ةلوعفلا نزو ىلعةنؤملاو ةيادهاه دعب الة نانالا ل قاتم هلسغت |
 جرفلاهيدارملاانلق كان  ااوحرفتالو ك: انام ىلعاوسأتاليكل ىلاعت لاقدقواهلع فسأتل! بص ف.ك |
 هنال حاكذلا ةم هتاقهنا عم لجرلا ىلع بحي لا ئاو هنعز رحتلا نا«الف حاصلا نودناماو حامصن ىساالاو ||
 سأبالف ةحئاعل تلك اوأ هلوق) ىاب زةدعلادقفاد لولاك و زلاريغ ىلع كلذ لالخ ةوةدعلل عمت

 ب



 1 ( ني كح الذم كع)

 | نمرفز لاقوهلوق) ىدنجربلا نعىوجامتدعىضقنتالا هلعإلول يد يصلاوه ةكراتملا محلا
 فوقولا ناككما مدعلءطولا مام مقأ ةرمّسلا هجو ىلءنكسقلا نأ ناو | مب وجو فرث ؤمااهنال(تائطولارخآ |
 |ىتدخا حاك-:ك أسهريغ قح ىف ماكحالا ةفرعمىلاة-امةجاحلا ن الو هماسقم ملا عادلا يقافه_بلعأ
 هذه عفرو جاكنلا مش ةدعال بجوملا بدسلا نالو ةكرات ملاوهور هانئ ىلءالا ماكحالاءانب نكمالو |
 هاج تش دحمدعب وهلوقو لب زد#مدعب ودحال ةكراتملا لئق اهئطوؤل هنأ ىرتالأ قد رغتلاب ةهشلا |
 نعىو+ رة وقذح أ رافصلانأ يعاو» ريغو رفلا نءقساك ةدعلاءاضقنادعد ناك اذاام لع
 لبق ءطولا دعب تضاح تناكحول ب تائاولان ؟نهرفز لاقو هلوق نم ىن_.علا رمش امو جاتفملا

 ءاطو ىردثى :رصدسافلا حاكتلا فةدعلل بح وم ا ىنعملا ن الذ ءلا تضقن ادقف ضدح ثالث قب رفتلا |

 فوت همكفلا هثطو كرت ىلع مزعلاوأ ةقرغلادجوتملافدقعلا محى لادنت_ سا هنأ ل بادب لاَ
 دعب لا ةينأ باوصلاو رهالث للاخت هيفهدوجو لاق >| ىأ ىبتنا.دوو زاوج عم ٌةدعلا هن تداالف :

 عملا نام اوددعلا تضقن اد_ةف ض.> ٌتالثقد رفتاا لق ءظولاد_ع تضاح تناك و لّيح هلوق

 ولوروك ذملاردةلافروهشلاب ولف (كلذ لمت ةدملاو هلوق) هنودن مالكلا يقيس ال ما دعلل بحوملا ١

 اهتدالوراقلعم اهقالط نكيملامو نيمتسملا طقسلا عدت لام نوعدرأ ةمالوامون نوتس هرم اهلأف ضمحلاب ْ

 در ىعدا اذا حدوملاك ةنيمأ اهمال (فاخحناعماسةلوقااف هلوق) ردسأغةنلل نو رمثعو ةسجخ كلذل مضرف :

 )جا هن د ةءماك-نولو هل اوق١) ةلالبنرم” مامالا لوةالام4وق فيلحتلا نأ !-ءاو ىيع اك الهوأ ةمعددولاا
 اعاج اد علالو رهملا مزل. الادساؤ ىفاسلاو ا« لوالا ناك اذا هنافمدعلا اك ذلا حاكنلا دارملاو ١

 لل د هنأ ىلا ةراشاهمف هلوق) ىدنجريلا ن عىوجا «**! هالك ناكولامةل زنعهناف سكعلا فال(

 لقو اولا لق لاقولفر ون امكحولو (ءطولا لبق اهقاطو هلوق) ةّدتعم نكت ل لوحدلا لبق ناكو لذا (اسبجب
 رهملاّقحىف ىنلاثلا ق لوخ :لوالا ف لوخدلا نأ لءا (حلاماتروم بجو هلوق) وأ ناكل نوما :

 ىلع ةنملالئاسملا ىدحاهذ هوا هك :الفا.ه>ر قالطلاناكول ةعجرلا ق-ىفامأو ةّدعلا بوجووأأ
 جلا نعرح رثا_هرثع ىهوالوأ ىناذلا فلو دلوالا ا كجحنلا فلو دلا نأوهو لحدالا اذ_هأأ

 وهو رفزل(الصأ :ذعلا الع بحتالر ؤزدنءو هلوق) جارعل او
 جو زتلابتلطر ىلو الا ةّدعلا نأ سا.قل

 ةدعلا لاك نأ رغشذاذك لوةيد<ول وخدلا لبق هنالرهملال اك الو ىناثلا قالطا ادعب ةدعلا تٌدالوأ

 رهظىناثلا قالطلاب عفترا اذافىناملا و زتلالاح «دك-ر وظل هذ كحا لوالا قالطلاب تحومىل والا

 اناث اب اءدقعاذانةدعلاوهو هرثأءاةءللوالا ضل اهدي فة ضو.قم ىهو ضرقءط ولان أ امو همكح
 وهو ب وصخملا ىرتشا اذابصاغلاك ىنانلا. قدك ملا ض.قلا نءلوالا ضقلا باند دب ىف ةضودقم ىهو |
 (حتادتعت ل ةيمذ مذ قاطولو هلوق) ىايز لوح دلادعب اقالط ناك_ةدقعلا دّردعاضراق ريصنهدي ىف

 ع رثالاقح بهز أاماواذالا-م1دتمج 9 ولة دعلا نأ ةفمنح ىنالىمذلااهحو رزامءتاماذا اذكو ْ

 مهرب انرمأ د قومدقت ال حو زلانآل ىفانلالو حرمشلا وتحب ةيطاخعربغا مال لوالا هجوالو جورالو
 فال اذه ىلعو بسنلا تيان هنالاهلج عضت ىتجعاسج الاي وزن الالماحتناكوو نوئبدبامو

 هس

 ةقرفءذهن ا نالوةبامهو ةمذترادوأ تاسأ مةنمأة سموأ ةصذوأ ةلسمانرلاتج رخاذاةبرحلا
 تولاوةذرن آب بس تعقوولاكةدعلااماعب حف نءابتلا بيس مالسال رادو ل وخدلا دعب تدقوأأ

 مدعلاعاج ان دعلا الع بتال ح برحلاراد فاكر تو رحاهاذاام فال ّبو زلانباةعواطموأ
 حانج الوىلاعت هلوق هلو مالس الاراد هلوخد تةءاهاوساعب راواس,ت>ءاجو زي ناهلز و < ىت> عمابتلا :

 ةدعلااملع تو هيمذهتحت ناكول ملا نالى ذلابدبق ىليز دق ريغنماةلطم نهوطتنت نا مبلع :

 ىأدنءهلوق) جفا نءرجن هدقتعمو هقحا منالا مي دتال تن اكولو فال الد اضدأ هتاقو نمو هقالط نم

 مهدقتعم ىف ناكاذاهلوق) ريدقلا مف نعرب :زاحاهقالطروفىف ملسموأ ىذ اهجوزتواف  (ةفنح
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 را رك ال ىتعاحاذاالا توا دعب لن لا ثودح را الو ىهتنا رس عو رهشأ ةع 1 يا رتنعف حولا

 0 اةدعلاتأ رملا تت ىأ (ةبنا لآ متو هلوق) ىلءادتلل نام (اه.ممٌكرماو هلوق) 0 نيتنس نم ا

 ا تادحول ل احلامعو امهملام مم قرملاو هإوق نك دول د انودد لا ع وأ اروشالابولاذكو ةمناشلا

 ا تح وساد اولا :َددع ءامأو عادملا ىنهعبتت :ور دا ىف لاق للاب ريغتنالف ةافولادتعمالا عضولا اس متّدعف ل نا

 (|ض.> ثالث أملعو مثعو رشاد رأماستل والان نما متدعة قرا اعق امرئ قرفتام لكدو : 0 :

 | هلوق) رردناكمالاردةبلخادلاةمقتاض, أد 0 رغش !ادع تضاحا م بسةةورخ الل 0 0 (اَوَ

 | ةذ_ءلاقمّرحملا فدي ىضقو لاوشف هيلع هتعّداول تس ءركنأوأ قالطلابفرتدا"اوس (قالطلا دسعب (] كني 7 عمر
 1 رو 0 كل 6-2 ةعلاروب را . "اجو أملا قالطلا ىف :ٌدعلااهرمغو ةصالخما نع هضوتي زازبلا نعت ءاضقلا تقو نمال قالطلا تق ىلا 0

 1 أ رتمناالا تدعى ضقتتاهقالطاار ةمن انامزاوعم ماقأ ئاراأ ةياخلا ءهفون الات قو ند ْ

 ًاءاضقلا الدداومشلا تقو نمةٌدعلاو ةقرفلاب ىضقف الّذع مانأ د- مث اهقالطبا دوم ةريعخذلا ن ء هنقو |

 ا هزم لكس : همو# ىلع ى* هال قالطل ادع هّرعلا أد ممنأن نك امنأ لدا ىهتنا .

 </ 1 «تاعيرت 7 او 9 0 :

 7-1 ىح
 / ءزاناينلا لة تامن او قلاطماك ادحا هلوق تقو نمالن ابل اتقو نم است .عناف اهتالط ني»نمأ 0 00
 || (رارقالادوجر تقو نمهلوق) هب زازمأ ن نع ةملالمنرمد ضءح تال انفرد ا اة رك ْ 6 0 2
 || بدتو رارقالا تقو نماسهؤادتبا ناكىردأ الت لاقوأ اهسدك ناوصام نامزف اهقالطب ٌرقأولف ْ داش ا 0
 آ( 1 !.رارقأل ءتاوملا ةم علاق ض أ رازقالا تقو نم هنأ ىوتفلاههنقّدص ناو ىكسلاو ةقفنلااهل .٠ .ةعلاو مقالا 7 اي
 | ةمهتلامدعل تماقناتقو ريتعب نا ىئش ةفملا,تدثول هنأ غب رارقالاب دمقتلاو اك ؛ رعاك اذا ٍ كان را بخير تو 1

 اردو رهنةوسكاالواهةقفنألو راتخالا فاك نانرهمهسيلعناك اهتطودق ناكولاهقيدصت عمم | كنغر 0
 | لوأ ناكب» اولا ىلءامد ةمؤس قرا هئامودالاسوةيدصتط.ترتوسك .الواس!ةقفنالر هلوق نأ لعاو : 3 فلو و 5 0

 0 || ىنهلوق كلذ ىل-ءلدءمولادوج ودل طرت الوسكلاو ةقفنلامدعذا ماسمالان مري خأتلا فال ا يؤ - فر دعلاو :
 || ةقفتالنرا |. الا تقو نما وجو ىلع ىوتفلا ل 5و قدلطل اتق نم دمع هتقدف نأو ةيلالينرثلا | ّى تقع م - ا

 | دانسا هلا هقيدصت عمة قفنلا !4بص ملا اواضبإ ارونتلا ءالكهياعل د اذككىهتنا تهاوملا ناذكا 0 ١ 0 ىو
 اال أد اتسالا ىنهنق دصولام مذ هتلطأ م فد انضاشمو هلوق) 0 ءلاهمق طرتش الف لخأ ٌْ ف ير رع تالا رم 0 اابنال (اهتتعتضقنادقف هلوق) رردام, ةعامببنافصتءامفواهج وزاسمنءىنوتملاو ٌةةاطملا ىلع ثعلنيرهر ..- لن "نول | اهبجوأ ىلاعتهللانال (الوأ توااوأ قالطلاتاءاوسهلوق) رداسمسفن ىلءاسلوق لورق قالطلا ||. نيب < ناو نو

 (خب اش راش اوهو هل هلو 5 نساك ئاوعم
لا جو زنلا هل لكالن أ وق ىلع هىعشا و

 ١ تا

 ا كرا ارقالاثقو نمةرعلا تضئ اًذاالا انها 5 عدرأب :الو : حاج ةكاثيوو و 5
 ْ ةقفنلا!تحىردأالتا اقوأ هد كولاماد دا:_سالاقهتقدصا|ذاام ىل_ع هل ج ىيشإ ّو افلا ا 5 قل ةنعر + تلا
 انالقملكمالن نمعلاو ءالبال اةذمو (حاةراحالا ف فالخلا اذكوهلوت) 0 هدقاك يكس اوةوسكلاو : : 0 و د 17

 | ةذموهلوق) رهغرمثلاطسو قا ادا افكلاموصو كلذك دلو ىتم ل> رلاع نيو ةعب رأ 1 / هم عد(
 |(قيرغتىأ (قيرفتادع هلوق) انطشرهشلا:انثأ قليجأتلاناكاذا (اعاسجا مادالاب نينعلا|| م

 ' ةرهوجلا فاك د كلذدع اهئطو وأثر علا نءةيلالنرسثا همن قد رقت مدار او يضاسخلا ا وو 00
 أ | هفةدعلا بو ورسل ا قو ىوجو ردو رح ورم ه* :ماتدعتضقن اذا دق. نأ شا واهريغو ئ

 | ارح متو وزال اف ل حان الث ءطورخ دعب تضاحاس نأ تلععول ةنابدلا ىفاما ءاضقلا ىف وهامنا 8

 | لوخدملاريغامأ جارسلا فاك اهب لوح دملا فاذا ه (حمالرث ىلع تمزع اس رمل اق نان هلوذ) وذو

 | مزعلا نم ىأ هنمودد ءلالبتمثابلادوعب النا دصق ىلءاسهكرت,نأو هو نادبالا قبر فت ىكمف اسبب ا
 || قالطلاوةدعلا بج وتالدسافقلا نا ةواختاوا مةمض وأ حاكن !اراكن :او قالطلااهعطو كرت لع

 طرعس كانَ ةملاريغ عون ز رازيلا ن نعيد جوزلاتيب داو رهو خش هئالقالطا ٍْ 1 ١

 ةوجل



 ”11/ (نيكسمالنم لع): 0

 اي وريتعت الو رمثعو رهشأ ةعبرابدتعت ةفين ىأدنءوامهدنعكا ذك ايتام اع ملناو جوز نم

 نات ات اوذ ن4 نوذتو 0 م دودو اهةةءهريغو هلوؤ تحت لخد (هريغو هلوق) ىنع ضدحلا

 لحلا عضوامتدعفالماحتناكن او رهشأ ةئالث اددفايقتفأو أاهالومتامور هالات ارد تا

 ةيالاعا اا 0 0 جوز داهنالو سوك انوا نو دال لاى قأساك

 يدل +

 0 5 :/ ةدعالف ىوملا نما لست ثلاث لاو تفعورعغلا حاكك هئال 4: لف لاعم لانا سان ناسكلاو م ابطل

 كام#ي 7 5 ع ه.سن تش الرهشأ ةتسل ارتمرح دعب دلوب تنأولا ذو ةيناخلا فاكهنبا لمسقت دعب هقاتعاوأ لولا ت ثوع ا

 35 تو ل /- داع شارف اانالّود- ءلاابا» .ذ لوم اتام مثا تدع تضقن او ب و زلااهقلطرا تالا نو رح هعديإلام

 :١ بج وا ةهارم ناك اذاهنال قهار ااربغ ىنعب 0 ىبتاتوملاب لازدقو هللا

 ا 34 ب 3 - ْ هباورىاشلان ءو ناس عسإ| اذ_هودقعلان ريش | ع نملقاله.تءاحاذاالا هنمسسنلا تش نأ

 0 1 تار ا ” ار ردةمالاوةرحا نمب 5+ !ىف قرفال هنا ىلا: اعاةجو زل مس !قالطا ىو ربخةانولا ةدعاب 26 نادال

 31 2 0 نع 34 هدوحواتل“ *لهنال فالخالد (روهشلا توملادعب ىأ هلوق) أ ردلاجالاتالأوةبآ مول (ههصواهلزك ١

 ىر 6 3 ةنورا رع ل1 أرما فالض كل ذ دعب هئودحت ريغتتالف توملادنع :رهشالا تلمع حالو ةقرقحال توات

 21 ا 7 ثزي هنأنمدتف توملاد_:ءهدوجو هيرورضن مو نمو م اىلاتءان همس نال توملادعب لم ءاام ثدحاذا

 هلوق ىدباولو ىلبز كل ذ كح ملا ناك نياوحا دعب هيدلو نام هثو د- م نقمتول يح داحس دل

 نوداعفو (نيتنسن مر ك الد: "نا ل.قو هلوق) ىلوأ ناكل لمحمأ بمر واذا هلوقب لحنا اببثدحاا

 1 ا باخر نيتنسلو أن نس نمرثك اىثودعلاريدقتلا نال 5 سلو متعلا ف لاق عشولا,ءاضقنال ان وك, ,كلذ

 كيم ايدي( تانوبإ | ثودحلا محارب جان ىلا ةلاحالخيصلا ىف تونا نكمالوسلا ترن طاستحاللالا سبل لماوك
 ثا تويتايم : فريد هذهنارهلا نع قسدقذاكلذكس دلو هلوق هناهاضتقم (مافسو و 0 رعئتسلالا
 6 0 0 الف صلاينانن وأ ضدح ثالث بجاولا نال (ه- ف تقلط ضر بست ى أهلوقل هنعةذاش هو ر
 46 10 0 اهلاع عيط اولا ناكول هنايراعش | ةبمش هلوق ىف( ةرمش: ةدعملاهطوب ىرخأ ةدع سمت وهلوت) عابك صقتأ

 اهقالطا 0 لءصفت هداك ع ال ةمرجاب

 ١ ىوءدربع نم نتنا هو انثار ةقاطلا ئطو ناو فنأت د ”الاركتم ناكناو نال ادن ىلا

 ْ نائضاق ل اقاهتمرع امل اعارتدع ىف هعاتذحلا طواذا نقلا قوّودعلافنأتست ةمرحلاب علا عمو ةبشلا

 2 0 : .| | تئامو ول ةحوكتملا نا عمدت: لادم 5 ىدذ> ربل | ندع قوج فناتعت ط.للابحاصلاقو فنأت- 8

 "فرو : البو كف ا قالطأ ابهةاهو ءطولاب مناد ؛ابوحو ىف هلا عضو هنالاتلخادتو ىرخأ: دعابماعن اك ايما

 فالي >> مير تهرب || نمانوكتناامافناتدعالعبجواذاةأراانأرلعا (اهجوزوأادنجأ ئطاولا ناك ءاوسدلوق) رهن
 000 00 ا ةياكسلا ظافلاناهقلط وأى لحتابتأ تنئان لاقو امال اهقلاماذا م قاثلا ناك ناندح اولد وأن اجور

 حاج ا اذااهج و زاهتعف و ةلاكنءسذح نماتناكو لوالا ناك ناواتا ءارتنتدعلانأ كشالف ةدعلا فاهئطوق
 م اندنعاتا> ادتامنس قرفو ىناملااهتطوف ا ,تدعىف تجوزتااذا ةقلطالاكدحاو سنج نموأ ةبشب تطوأ

 1 || ماقاايلعف ةيناثلا ل مك لوىلوالاةدعلا تضقن اا ذاو اعجب بنما .ستع ضدح ا نمهارتام نوكد و
 | ىلوال ةدعلا تتاهدعي نتضيح تضاخل البم ة ضيحءاضقن ادع ةبمشر ءطول |ن اكول ىت>ر رد ةساثلا
 ىخال (نئاب قالط نم هلوق) ىندع لمن ادتتلا ىنعماذهو ]ان ةض.ح ةمناث 1 بحوو

 | ن أ

 ْ ا ا ءىنغةسالر ردلا فكم رمعولو امثال, قالطل اناكولان لمان اءلان حراشلاريبعت
 نمهنف ةيشلان الار ظن لا ن ظىعداو تنام ْيطواذ|!ماعددعلا ب وك نأ ملعاو ةناكبلا ظافلاب

 ره ةدعلا سيل ينل اثم :حلاداو ل- 2 نط ىعداولو طولا ابف تذنال بسنلاو لدعفلا جيش لد

 1 0 1 قا قو دنواهلج عشت نأ ,تدمذارتدعف تلمح نملك لكلا نات ةياردلا نع

 ف 9©



 (نوملا تف نع ىناثلاةزحما) 0
 هلوق) ااضيح نوكي امدكلذدعب تأر اذاتةراعلا ىقح (حلااضمح 0 وك.امكالذد_ه:تأراذاف هلوق)

 نءربنراةفاوهو ريدقتلا مدعةياو ر لعاضرأ فنأ:ستالل .ةودياو رلاهذه ىلع (انضح نوكد
 ْ وكي ا

 ار وبشلا,تدتعا اذاةس الا ة دال اى هلم (م'مدلاتاراذافهلوذ) نسعمس راصلا لاقو نسا كل كلر 0 نم نب
 5 2 0 - 3 0 * هي 2 0ن 0

 هنافحاكتلاراوك ىذاسقلا ىضق اذاالا جاسثملا ضب دنعادساف حاكنلا نوك« مدلا تأر مثتج وزو حم 1! نو اذ

 ىنماذهو ىبتناضح ايةدعلا لمقتسملا فوءاضقلا طرتشالو زئاح حاكنلا نا عحالاو ادساف ن وكل 2 اي 0 )0
 مالكي رذق نأ كلو ىتفيهرو ةك-ن الا لاعتالو ةيزازملا فو تاداو رلالد_عأ ئهو لزاونلاةباو ر ىلع 0 :كلهتشإلا 3
 ل كرا 20 . هر سما )1 كك

 لق كل ةتسملا ف ضل ادارب نال ل-ةحم ضخ ار ادع همدداع وملوك دارو تن لا ع خام بدفتر الإ

 لءقةسملا فاده ضقت امنا ليقو ( رهشالايدادةعالا هب لطبو هلوق) انش ىضاملاف ضيحاةدارا ]| هرم دلت تعب 2

 ةفص ىأ لعهلوق) رهن لزاوذلا قهعمحو ةسالاد فت الف ىذماعفال ضحلاءالا كلذ دعب دتعتالف ما 7 كأم لو
 ليقمدلاتأرتناكن اهلوق) ةياد-ملانءقسسال لباةموهفالمأةداعلا لعهتارءاوسىأ (تأرأإ مستإلإ حنو مكحاهرر
 نءرردلاىفاذد.مثلاردصللاعتةعبرششلاردصر وك ذملادسقتلا لع ىرحاذكد( رهثالا,دادتعالا اهلي هت . العرإو

 دعب باوصلاو مسانلا نمووس هناك ءاضقنالا لق اعَدلٌَذ_بملاهدسقت نم عب ردلاردصق راعتلرت ني لا حاكينإر -طمب الر

 اذهناءاسلاب ص ةنءامدن ادق هلوق عمرردلا بحاص نأ بعمل و ىرءَل اقادخو م_مريغءاضقنالا مك لير لو

 ل
 : اذكو لطابىفةدعالف(ادسافاحاكن هلوق) وهسلا ىلعةعرشلار دص مالك لعج فكرا غاوهلوقلا

 هروهظل لطاملل لم منمرألو ردسنلاوةدعل اثرت تاوطلا نكلرا حالا ناك راءالا لد فوقوم ا 0 و
 مراحل حاكنو (دوهشريخحاكتلاكهفوق) حاكنلااهيدقمنسال ىتلا اظافلالا نم ظفابدةع ىذلاوهذا 1 ألمدإإ م

 اهوحو ةريغصلة سنلا,ىلولاريخ حاكنلاكو ىأ (ىولاو هلوق) رهن مامالاد_:ءللا مدعب لعلا عم نهر, ناو ل كنا كاز
 نكي ناو حاك_:لا ةيالو هل نمولايدارأ لاسةب دقوا ىلوال ىتلاوةريغصلاريغجب رش ىلو امل ناك اذا 0 ملا 1 ا
 ربوصت (هنأرماريغهبلاتةزنايهلو:) ةهوتعملاو ةنونحلاةريغصلاو<:دارملاو ىضاقلاو مالاك ةيصع هواي نوكس دك ل
 ةهشاةءوطوألو انش د_ةعلا هرمشن ةءوطولل ليث حلاريغلاةح واكتم جو زتوأ هلوةو كلم ا ةبمش: ةءوطولل تاك 00 هم ىف 0

 اهتقفن همزات ىتحءطولا مرح ن اوامهنب حاكجب دل مايل ةدعلا قهنذان جب رختو لوال ااهجوزعم مقت نأ و ري ل الان الطلب
 مرحالو هيفةدعالوانز ناكل عناف (ام لعب لو هلوق) ردةضارةملاعءنكملاذا نعي رحيابتوسكو || تناكيرر 000 اقر
 ةدةعلاكءةطوةدعابنالددعلا فاملةقفنالو ) ضخ اداولا مأو هلوق) رهن ىتفب هيواهؤطواهجو ز ىلع ] مه 1 : ل ْ

 حاكنلا ق-ءاضقلالمحرلاةءارب فرعتل تدجواهنال قةءلاو توما بف ىوتساامغناو دساف حاكن نم كةعتا يم. الا هي مر
 ءامولا نال ةضرص فتكبرلو هريغو توملانمب ف اتختال_ف ةسد لاو لمآ حن اريغف فورعم اوه ضدحلاو || ناكني: شح تنإ
 حاكتلاة دنع تم-ثاف شارغلا لاو زبتحوداول مأةدعو ارقي دسافلاو دساف لاك ةهشد كولاوروه ْ ل

 لحم لحم او شارغلا لصأ ى ناكرتش اممم |الا ةحوكتملا شارف نم فضا ناك ناو دلولا مأ شارفو كقعلار [ىر م «يلكسنل ماس
 هنأ 1 1 مدوااو) حخفريوإ 1 1 1 هدو دلولا مأي دنق ضيح ثالثثداولامأّةدعلاقهنافرعهفانماماواطاسشحا لماكلاب رصاقلا قحلاف طابتحالا | جوت (

 أد رفلاكىأ (قتعلاوهق رفلاكهلوق) رورو د .رهوج هقتعوأ ىلوملاتوملام.لءةدعال ةنقلاوةريدملانال ل 1 لاترد

 ىئفاشلالاقو هلوة) داولا مافى ةعلاواد_سافةحوكنملاو ةم_ثدةءوطوملا اهتطو كرت ىلع همزعوأ 1 اهريغلا ب عش

 مل-عهباوجوءاربتسالا تهباشف نعل كلم لاو زثتمج واهئادهجوو ىلي زاض:أ كلامل وةوهو (حلا 1 ىيادلولام
 ْئطاولا تول ىأ (تولاهلوق) حاكننلا ةدع توشاف شارفلا ل اوزب تبجوا تدع ناوهو هانمدق أسمي ةلوقلا,ز |

 ةمالاك اهجو زتوعامتدعدإولامأ نال ىنضالام بيلغتلا نمه.فف نهجاو زاتولىأ ىنعلا لوقف ]1 توالي. ٠ “د ةلاكه زوو هلوق

 ةسجنو زر هش نم لقأ ام تومندو لوأ امهأ ىردي الو جو ناولوملاتام (ةهت) نهاش حا ن رح هر |

 رمشعو رمهشأ ةعد رايد: كلذ نمرثك أامتومنم» ناك ناو رشعو رهشأ ةمد راد دتعت نأ اهلعف مانأ 0 اوم ع
 اهتدعءاضقن ادعي تامهناوىوداوهرخ أتلا نأ لاتحال ضرح ثالئابيفريت»» و جو زلارخأت لاق الا

 نم



 (نيكس دا ا ىلع)

 ارتضو ريكا نس رالل [ تقئان د رماهحوزواءعحر تقلطاذا اهنا هتاضتق الح امدح ع

 تقلط دقوءار هالات اوذنم اهنالا,تدعءانقم لل انأطسعاذهوا مطمن نم تخاف رئال خوه

 ثالث تضاحاذااهااضيأ ىضتقيو ضدح تالثءاضقن !نمديال نمزلا ل اطولو ضحن ارا متدعفاسعر
 اماواض أأط حو هور اقريغوهو سن -اتراضدقووت ثرراو رهشأ ةعبرا ضٌءِلَو جوهو ضءح

 تو. نعف مالكلا ناف همف نضام ت سلو اولا د_عل لقلت اهنافئم ضخ ابامتدعنمقبدأ وتاماذا

 ثالثف ضرحت تناكن ااملاح تس امتدعو | ارا اهجوز سلا .ع>ر ةعالقلو امتدعىراغلا اهحوز

 ه.ذتجافلكالاو اكل اكس تكلا نمريثكق م اهالا عدو دقو هعضو ل.ءادإ ءأ نلاوزبشا #2 الف الاوض.ح

 هم :دةواقاغت م :انولاة دعا ,تدعفاسع>ر ناكا ذاهنال ةنوندمأ اا قالط اندمق عمجملا حرث ىف هلوق هيئمو

 ةجوزلاىلعو ةجو زذئنحاسمنالة.قايقالطلاة دعو تاماذا اذه هلوق. هدمقفانلقام ل* ققممهملع

 ىمتاذ رتالوئث هتولاماعسحالف ةجو 5 1 ةةضقتم تناك ادام *ءو رهشأ ٌةعل أ نصن رت ر

 لوكا هقتعأ تان راقالام ةمالا هنأ عا قاطاذا ئه ؛ (مناىبج رلاقالطلاةدعىفت تع نمو هلوق)
 هدعب كلما ل زاج وزلا ت 0 (توملاونئاسلاال هلوق) ىوج ةدعلا ف
 اهقتعأ ئابعانأر ءاهتمىلآ ران توك سمع ردتالا ا ادع بجوبال صقاسنلا كلما ف قالطلاو

 ةيوتالاناقرغلاو يع راو اسلامه قرف ةلورتار 34 اءالبا ةدءاهئ البا هل مريصت ثدحب اهدي
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 ريشوف هقعت ىعو قالطلا بس ناقد لا فالك ءاوس هنف عج رلاو نئالاق:الد ءالا ناك تسل

 ةدع ف تدتص علا هما أ تققع و موهلوق نريد هنا ىلع عد -فرلا ]عى در اك هلوقو ه-ةفصاسؤف

 اباعفاهقتعافدلراسبنمدلو ةهالا هتجو ز ىرتسا اذاودي ريما ىو عورة ذعك ابتدع ىلا
 دادحماابف بحالو قتعل اسس هلا هض واهبقدادح ابحبو حاكنلا بس ناتضي- ضي الث

 ةدعلا لقتتتدقو نيو" الا نود ىججرلا ف اكتلاءاقل (ماا تدع ةثتف هلوق) ىدذحربلا ن عىوج

 انالثريصت تقةعات نةضمح ريصت تضاف فسنرر بش دعنا جرتتلا سوك طل ةماك اس

 ردارشعور مشأ ةعنرأريصت اهجو زت اخ ض.كلارريصت اهمدداعفرهشالابريصت سانالاب ابهرهطد_ةماق

 للاقو هلوق) فاتخمال كل اذا ىلوا ناكلايع- . ر هنوك,مد.قب لولا ةريغ ص ةماكهلوق ىفقالطلا قلطاوو
 ا هرك ذام هيفانيو كلام مامالا دنع ةمال !قىتضمصح افتكآلا» هاضتقم(قتعلاب اردارب الكلام

 ير مر درةملا هصنوناع رق ةمالاو فنصا ال وف

 را ارهشالا .هدعلا ف تعش نا د«ناهمدد اع ةسآ ةدعو همالكربد ةنوةس ال | ىلع ةعق او نم

 تاوذ نما ا نيت هنالاوحاكن دب -فوا تدع تضقتنارن آبو زن متامحاذا اذكو (ىضمام ضقت

 اهنا نمستمال هنال فنأتست الرهشالاءامتدعءاضقن ادعي تضاحاذاةريغصلاو لسقالة سا الاذاءار الا

 لالا مب عجلا ن ءاز رب فناست ثيح:دعلاءانن !ىقتضاحاذاامفالخءارقالات اينما

 هوضوبة الص عرمش نوةراسبنلا فاك لكنة مل دبلاو لصالا نيب حمجلا نعاز رحت مهلوق مث لدبلاو
 هناتا,معزممف دودسو عوكرباهضعن ىلصق ةالصل | ىف عرش نيو ىندب ومع : هناقءاملادح و ثدحل | هقرسف

 الدب نوكي نا حلصنال ضعبل |نالدوسلاو عوكر |نءالدب سلءاعالا نادس.جأو ءاسعالاب ةال- صلاتي
 نءفلخ هنافروشالايدادةعالا فالذ:فلوه عاف ةرصيلا ول نا ءلاازإ تحو لكلا ن 3

 بجريال هدوجو درت نال (ةدا» اي عهلوق) ىهتاوخ ال ا هالف ض. ل ا دادتعال |

 ا ةطرتوا رضع اوارغم ناك ول دوس أو أ ارجأ هنوكياض أ هوديقواد ساقامدهنوكز او اح ةنركا

 قأمسود.هشل اهزادد اما ,مءاضر أ هج رمونأ لاوقأ هو رميا ا ارك او ونت ل|هلعوأ م

 4 ةداعلا يأ 0 0 0

٠ 



 ْ هوا قاطلل لمرافلا !فإلطاانه ”ادياغا 0 مل الات دع

 (نمعملا خف نمىفاغلاءزجلا) 9[

 1 اذه مدةملدكللاوةبرهقلا وهلا نو ريتع نرعلا نا همفرمسلا لمقو هباكربتو ريمغتلا نع 5 , رشلا

 رهاظل !فال_ ىلامللار اءتعابرشعلا ثم نانو لوك مره كل انا قلالهلاهيْو ر ناله عملا

 ” ناو هنالتعلا لا فاخملا ىلابللاب صول هثانأ: دار أ هلعلو رئعلاريك ذو لوةي نارهاظلا ناكو
 | ةريدملافطع (حلادلولا ماوةريدملاو هلوق) انش هلا فاضملا اسك ال تن ؤمو يت واتلا رع اجرب
 قرابه نمةمالاندار آلان نم ةلالرمُملا فام للري ماسعلا ىلع صاخمافطعن مهمالا ىلع هنفانو

 ةيرحلا ةيئاشاب صر لن مه-هالايدارب ناز و و ىهتنا ضعبلا ةةتعمو ةمتاكملاوةريد- ماودلولا ماك

 ٍ ناةةيلطت ةسمالاقالط مالسلاهملعهلوقل (نات طحىأ هلوت) ةرباغلل فطعل اف هملعو رهاظااوهو

 انز نمولو (لماحلاةدعو هلوة) نود ةأزحم الدض. 4او فصن٠ قرلا نالو ناّةضءحامتدعو

 1 دارين انيعّن وىواتءلار ها ع نعرد عولايدتعت اوةاطوأ تام ماب لعن هفانز نه ىلمح جو زثناب

 اهنعفوتمواهلوق) عض دولا لق وو هل زوحالذا ىلوأ ناك ابدل سر

 ىأب رار ل را ءاسنلاة روس ناهتلهاأش ن هدوعسمنءالوقل (اهجوز

 ْ تالاوالا 2 :هلوق نادب ريةر قبلا روس ىذلا دعب تاز 4 ءانسنل | مءاطاذ |ىنلااهمأ ان ةروس ندع

 نع ءربنلا قوةبانعلاجالا تاوذفاذطان نوكحنفن مست انن صرب ىلاعت هلوق نعرخا دم لاجإلا

 قلل نيبتسماطقس تاهةسا دل هللارا,ةدع بلط ناق ةنيبالب اهلوق ل ةءال ت دلو ةدّتعملاتلاقةيزازملا

 0000 هدانا عما عدم ار ةدرما دع و تارا ةءملا نال ءاو انا هات

 || نم ىبلب » زل ىفام ىلع هر كعضو وا (هعضو هلوت لعئادملا نع ءرمن لاب ريغ ةتالفاقولا: دعاما قالط

 "الن نعند .لا فصندلولا نم مرش لاق ثمح ىتفملا ةينم ىفام ىلع هفصن عضو واسسدلا ت تود

 ىبتنا نيدتبلالا ىلا نمدكملا نمندسلاو:دعلا تضقنا سارلا ىوس سا رات نموأ ناجل ىو
 ىرتنا لت لقوا اوزالا لقال كلل ماحس قا داولا يف انتم هوا هوقو مدن ى ريهطظلا ىفامو
 || اولاقدلولار نكح !اهنمجيرنو ناذعضاق نعرهخلا فو لقب لب. |ةملا كح ثددح ل- هلا مدع يح يور ها
 || تعضوول اهالي زل ارك ذواطامتحا جب وزمت نا امل لحالو ةعج رلا قح مطقنب امعج ر قالطلا ناك نا
 0 نا ع-ضوب | متداع ىضقنت ل اقن نملوقل ىنعمالو جوزنت نام لحواهتدعتضقن اءربرس ىلعاوجوزو

 بسفلا ثنا : بح الو ةدتسمالو بوز تحك نك لاذااسبنالا «سافن نمرهطت ىتح جو زتت نااةزوكالو

 :١ مرن الءطولا ةمحؤرهطت ىتداسهؤط ال نكلوةر ورضل كف ةءعرشلا عذاو 1 نم تلح دقو هرعغوأ

 |١ هلسملارا ملردعلا قلاقأ مدع ىذقنت :اذأ دم ثكموارئاسب ىف لاتام )ع رق) ضئاختاكا اكيلاودك

 تناثكملا اذهمث (نيلجالادعباهلوق) ىبتنا سادالاةدم غلمتوالزني نا لا ةدّعم تأ 5 تشاو
 أره نيل الادعادتعت ناةدح او لك ىلع ف ناسبالب تامونئان قلاطن تكحادحاهتاحو :لاقاذاامذ

 ثالئاب.شرضعو رون حد رايدتعت امئاو 6-5 (حا لوطا ناك اذارعثعو روهشأ هولا لعىا هلوق)

 تضاح ناو ض.ح نال: ضخم امددعلا ف تناك ص2 لو عندو رع دافع راب تدةءاول ىتح ض- ل

 إل“ فسوب وبال اقو هلوق) ةياهنردعلا مث ىحا#ت دعى مذة:تالرهشأ ةعل رأما لف ض.خّثال#

 .(| ةياكلا عاجالاطامتحا كح ثرالا قسى تب و قالطل اب ىأ هي ل از حاك.:لا نال سا.قلاوهو ( ضيح
 لنةدعلا وح ىفاذكف هنالاث ,راالذا ةاقولا ىلا مح اسءاق حاكنلا لع هن نواملابنا ناحتسالاه> و
 قالطل اةدعةرابعلا باوصو مق ىرسة ولاة دسعد دعت فسوب ىأ دنعو هلوق ن هىنيعلا امو ىلا ردوُأ

 | ليقراةلاتاماذااعفوهامنا ف سونى افالقت (انثاءقالطلاناكاذا اذ-هو هلوق) ىجا: زا فاك
 || صدختن عف ضدح ثالث مات لقاهجو زتاماذاةعجرلا+ةلطملا ماو نئان قالط ن ءابمتدعءاضقلا
 || انوا اهدعارم ءاعفامعجبر ناكاذااماهلوق) رهن فالخ ريغ نم: :انولا دع ىلا ىلقتنت ضحت 1 نار يشأ ةئالوأ

 اتا



 6 (نلك هما ىلع) ٍ

 نذ<1ىاللاو لوقو ض.هللانمن شب اللا ىلاسعت هلوق قوةدعلا فانثت_سااسرملع ب مدلا

 ريك ذ تب مك سعالو ض.4ا مدعر هشالايداد_.:ءالال طرمش هنأ ىرتالا ضدحلاو هرب تعملا نا ىلا ةراسثا
 ةطنحلاو ريلاك ثنؤمورك ذم ناس»اهل ناك اذائثلا نالرك ذيهراءتعاسضركذمءرقلا ظفل نال ثالثلا
 روشالا,دتعتالاهرهامدتمامث تضاحوّتلا نال هدمق (ض 0 ناهلوق) جلي زهثنأتوهريكَذت زاح
 رهشأ ةثالثو م>رلاءاريتسال ةتسروُسأ ةعستب لمقو لواهؤاضقن كلام نعو سادالا نس تغلباذاالا

 ىىوتفلا ةيزازملا فو ةر و رضال هر تفي انباصصأ ضعب ناكو ىد.هازلا لاق ففن ضاقهب ىغقولو ةدعلل
 0 وقبءاتنالا ىلا ىعادال هنا رسخ تناو رملا قلاقةس: الاةدعىفكلامل و ىلءاننامز

 ىفى فاشل بهذ مام فن لبق ةدالخملا حاك- ىفو هب كح ىكسلام ىلا عفارتلا ناكما عم باوصلا لتحت
 لوق.ءاتفالا ىلا عادلا نافرطن هف لوقاو بتنا: املاذك ةف.:-وا لاقلوقي نأ هءلع بجو اذك
 داكن الرونلاءار وامان هصارثك اراب دو اصوصخ ىكلام ضاقدوجو مدعد_:ع كلذو ةر و رضلا كلام
 كلاملوةبءاتفالازالعاو ىوجةر و رمضلا رمغىف ضو رفمة مالا نءدلةنامو كلام ضاق اهبدجو»
 هفلاضوةلا ,ربهدرفأ ونسح مشا ذام ىلع قمفلتلا مده ط رمش هزاو ج ىف عازئالو دلل نيعوه

 هحو ىلءكلذ ىنعمالكلا ف لاطأو قمفاتلاب لعلازاوح حرص ثيح خورفالذملانبا ةمال_علا هر ذأ

 ضع قردبأ ا ب>اصلوربر كلا ىف مامهلانيال قيفاةلازاوحلوقلا ارعواضت أ ةلاسربهدرفاو قمقتلا
 نماض أرعيلا بح اصريغلو بهذملا فالح ق.فلتلاب لمعلا عنمرتتلا بحا-هىالاق هناو هلئاسر
 لئاسم ةقلعتملا هتلاسر ىف ىدنف اون ةمالعلا مالك ن كل ف.سون ىلال قفلتلاب لمتلا ازعلب مز راوخءانع
 (ةرفاكوأ هلوق) ةيانعةنسرمشعة سهى ا (ندلاب غولبواهلوق) نسح عشلا هرك ذام ديوي قوبسملا
 نوملاتقو نما مت دع نوكت لهتامواشاغجو زلا ناكولام عر طي (توللهلوق) ىوج ةيم ذىنعي

 | قالطلادعب:دعلا أدمو فنصملال وق دنعلوة» ماشا نى أ.سل اوقأو ىوج يذلا غول تتو نموا
 ةيابنلا قواهتدع تض نا دعل اّده تضهونلعت لول ىت>الوأ توملاوأ قالطاتللعءاوساقلطم توملاو
 ىهو كوطلان اتدعا4لوقب نهفاسلا نمنأ لو ال ةعرا لوصف ىف هلم لاهذهىففلسلا ف لتخا
 نجح رخنافج ارخارمغل وحلا ىلااعا«مهجاوزال ةمصو ىلاعنهلوةلرهشأ ةسعن رأ ىهو ىرصقلاو لوحلا
 نومسفناب ن كدرتي ىلاعت هلوقب ةحخو فم ذي الا هذ هنأ باوجلاو لع حانجالف ةرهشأ ةعب رأ دعب ىأ

 نهتبادع ناكو اندم سماختارهشلا نمل اس لرمئعو مانأ رمش عرمت#ملا نأ قاتلا امشءورهشأ ةعن رأ
 هلوةرها طارش اعلا موملا ىفجو زنت نأ افزوك ىتح مانا ةهستو لا لرمثع لوقي صاعلا نب وربع
 نم هنازانام لوخد ىضتقي عجل اةرامع: ىلاءللاو ماالا نمن.ددعلا »أ كنا باوحلاو ارمشعو ىلا عت
 دوعسم نءاو رع لوةوهو اند نعل ملا عضو د تعتالماحتناكولاهجوزابنعىفوتاا نأ ثلانلارخ .الاددعلا
 نمةريتعم:انول' ةدعنا عبارلارث ءوروشأ ةعب رابوا للا عضوبامنيلجال ادعب ايدّتعت ل وقد ىلع ناكو
 ةعبرأ هلوق ) ممتن نملوةب ىلع ناكو سا.ءناو دوعسمنء|لوةوهواند-ذعحجبو ْرلا تومتقو

 ديزونيلجالا ىعقاريتعاف ىثناناك نا ةعب رأ قواركذ ناك نا ةثالثى كرك: نين 1نال (حلارهشأ
 ولثمو ةفطن نيدبرأ نطملا ف نوكم هنا يمعل | ىفا بقعتو هريسفت ى ىضاسقل |هلاقار اهاظتسارمثعلا هيلع
 نوك' الوضع لكف نفل لاكن ا ثد دحلا ىنعم نوكمن االامهللا حو رلا هيف عفنت متةغضماهلشمو ةقلع
 ءاقب نمدنالو فو رزاكلا هلاقةروك ذملاةدملا لق اهضعب ىف فذ ىفانيالؤهوةر وك ذملاةدملادعبالا
 داسفل اول اةدعبحتملءانو نعت امو «-ةجو زبتاكملا ىرتشاول تح توملاتقو ىلا اه حاكنلا
 لوةريسغت فلاقث محر ردلا فامهفلاذع (لاءلرشءو هلوق) رهن نيتض.<دتعتف توملا لبق حاككنلا
 ءاتلابةريشعو ببكرتلا ق- نا هحرمش نم معف انش لاق مار ةءىأرشعو رهثأ ة»رأ توللو فنصملا
 مظل ان نود كاذكاولاق ءاهقفلا ناالا ىناولا لاق س !.قلا فالحت ىلع ىرت بكر ثلا ل_ق ةرمشعن ال

 ىف هع
 ادن



 (نمعملا خف نم ىفاألا رحنا ما

 اصقنم نوك, نأ اعفرهنوكح ىذتةماض: أو ىوجلاد.سلاللاةءانمّدق كك مسفلا نم لءقتلان ةقرفلآ
 هكر تو رماكهماقم موقباموأ لو دل ادع, كلذ نوك. نأ دب الو كلذكس داو دمقتلا عفرب قالطلاذاؤدءال

 ىللفاسوةلط مثةّدعلا قا ملعد ةعاذاةنامملاالا ىنعد ىئهتناّةّذعلا ب حت الون دلا لق هنا ةرودل فضلا

 اهلبق ىف جالب اريغنماسوجرفىفهبنم تاخد أولامرأ لو رجلا فلاق ةيلالبنرعشلا نع قرساك لودخدلا |
 ةءارب فرعت ىلا اهجاتحاله.تهذملا لهأ ىلع م نأدعسالو اهب وجو ةيعفاشلا بنك ق روك ذملاو
 اهلعةدعالذالاو للا عضوا تدع ناك اهلجرهظنالاسقب نأ تش ورينلا ىف لاق ىهتنامحزا

 مثمحرلاةءارب نع فرعتلا لبق تجو زتولاسوفرهطت ةرغلاو رهظملوأ اهلجر هظاذا|-1 لماشر عملا ف
 ردعلا فرك ذام ىلع ال اروهظ مد عدن ءابلعت ةءالذاربخلا ف٠ »رك ذام ىلع حاكتلا مد هجر واخر هظ
 قحىف روظت الَددعلاَنأل يل قلا لصف ىنانمدقو رعلا ف لاق (ةقثا اتلطمابلعةدعلا ببوأ هنال
 دنعتو هلا ماع :ذعاللودلادعب هتحو ز ىرتثاواف زسفلا فاذكه و تالا نود ناك ثدح قلطملا

 اهنال هقالط عقب ل ةلاحن اءذه قدس اهقاطولا ذو نيّضبح ضحت ىتحربغلا نماهج وت رمال ىت> هريْغل

 ناكذقو لو دلادعداهحو زةرحا ترتشا اذاامفالخ نمعلا كلعمل لحتاذهو» ريغىلا ةيسقلابورَمعم 0-0

 هلوق) ىهتناهمءطو ةمرحلهلدب قالطلا عقو امض رح نمترهط مث ضئاح ىهو ةنسلل قلاط تنأ اههلاق 1 حيرت ناب

 دربالو (هيحاصنب> وزلادحا كلموأ هلوق) ةءافكلامدعوأ ةّدرئاوأ (مماقتعلاز اي ةقرفلا فاك || ت4 فيو كامو م
 زوحامباننم ردلا ناك ةقدقح ايكحام هال اك |مسف:ال ثيح هستح وز بتاكملا كامولام 0 لود

 ديفب هب> اصنيجو زادحأ كإموأر ردلا بحاصكهريغو ح راشلالوةرهاظنأ عاوهلعفب نأ تاكل
 قاض أ رك ذودادحالا فى للي :لاح رصدي و قرذالر هتكلموأ هيتجو زكاماذاامفةدعلاب وجو

 اهكلاماذاال هتك اذا قالطالاهد..ةت نم ملال نرعشلا ىفام هفل ودا دحاللا ىفاممح رصاب بيينلا كو همز 6

 نمىبلي لا هبح رصامو هسلا ة-سنلاب هنأ ىلع لمح ةيلالبترمشلا اف هج وب فلاختال هنأ ىل رهظ مل | 7 1 0 0
 اهصو رت اهكلم نأدعد هلزوحالذاهريغل ةمسذلايهنا ىلع م<امهتنب قرفريغنماةاطم:ّدعلاب وجو أ] - 76 ل 26

 مهب أم ىلع دج رت هتقتعأف هتكلمولاضد أ هلابلعةّدعال لب مّدقت6نيةضمصامتّدع تضقنا اذاالا 6 00
 نوك متاليل :ٌدعربخ ارقأ ةئالثةّدمىف ىأ ةيفرطلا ىلع بصنلاب (اءارقأ ةئالثلوق) مهمالك نم 0 ١

 اكر تشم ءارقالا تناك انو ل+الا سفن ا هاهم نوك ب سانيا عفرلاوةأرملا مزاباصن رتودعلا ىعم وو
 صالل اامتا ضءج ثالثادتبا ل-ةءو ضءح ىأ هلوق»» رمسذ لو الادارملاو رهطلاو ض.لا نيبامظفل
 باوصلا ل ةن لو ىلوالا اناق اسغاو ض. نممتناك نالوة:نأ ىلوالا (اضئاح تناك ناهلوق) 0

 هئالثىفاشلا دنءوهلوق)ى :وجازاحم ل انقّدسالا ف لمممس هةقح لاح ا ىف لمتس مل عافلا مسانال

 هرمأ مالسلا ه.لع هنأ و هور جنبا ثيدح مهل عجر مثل ن- نبال وقي ناكهيوكلامسهذموهو (راهطا

 اذهفءاسضلااهلقلطت نأ هللارمأ ىتلاّةّدعل اال لاقمتاهةلطمل تر هطت ىتسح اهكرتملم اههء>اربنأ ْ

 ضيخادارملاناكولذا رهطلاة دارا لملدءال| تام انةثالثلاريك لت نالو رهطلا ىهدّدعلا نأ ىلع صن
 ةمالاو ناتضيح ةمالاةّدعمالسل هيلع هلوق اذلو ةضمح اوهو ثنو م هدرغمنالءانالد#و رق ثالث لبقل

 ىلعو ةئالثلا ىلع صن ىلاعت هللان الوددعلىناهفا اختاسغاو ةدعل | هد عقبام سذج ىنهرحافااذتال

 راسهطالا ىلع هلو لقالاو أر ثك الا ىلع هقالطاز وحال مواعمددعل مساةثالثلاوءو رق ةئالثث هلوقب عجلا
 وه لماكللاعجا اذكو, مهذموهاك ثلاثلا ضءدو ن ارهطوهو لقالا ىلع قاطأ هنأ اى دود

 هلوقك' ثلاثثلا ضعن و نينا ىلع عج ا ظفل قالط ازو لاسقبالو ىلوأ ناك هبف ةقيقحوهو ةئالثلا
 نالوالف هينورقملاعجاودد_ءلاامأو ددعلان عدّل عجما فكل ذ لوةنانال تامول عمروشأ ا ىلاعت

 ملا الات ذتعاولا فو ءاربسالاك ض.حلاب وهز محرلاةءارينع فرعتلل تعرشش ةدعلا]||



 ءالءالاوقالطل نم قرفلاهوج وركذدعبةدعلا درواحاتفملاةزاع (حتاةدعلا تناك انو هلوق) وللا 1

 ةمرحاهمكحو تدسلا ىلا ال ط ثلاىلا قالطلا: دع ةفاضالاو قرساكه تروا حاكتلا مسلاو ةدعللا] *

 أ ةقرفلا ناهنفلاقث.حاومدس نءاهرخأ راشلا لوقلاسةعتم ىوملادمسلاهرك ذاخاطرثوأ ادسةقرفلا]] ٠

 || فن_كملالوق دنع هلاقةلءللال م هنوكحاا زو وهو ىلب زلال اقتوملاو قالطازوه بسلا نأ كذأ|
 ا راطتناة دعلا ىد ذح ربل اةرامع(حلاراظتناو صد رث ىه هلوق) ىمهتنا توملاو قالطلاوه:ّدعلا أدمسوأ

 ا و” هيا جمج ع نإ ماوس ا

 ٠ (نيكسمالثم ىلع) 11"

 هيلعاسه> اكت عنتما نم ناىلا عجرباهلصاحة نازل ىفةروكذ منو شع هصب رت عضاومو اهعهتبان

 اهاطقسأول طقستالا ذو عرشلا قح ىهو ربنو ىلي زاهاوس عب راوابتخا حاكنك هلاؤز نمديال عنأم

 ىلعمالكلا فىجاب ردنعلا قح لخادتءالو ناتدعلا ل اذدتو جب و زله نذأول جو رخل ااه لالو

 (ةقرغلا بقعهلوق) ىوجرئؤللا عشب رثالاو قالطلارثأ :دعلا نال نمنعلا ماكاو ن اعالاو علخماو

 | طرشةقرغلان ا لعاو حافلا نع ق يسال عج ريف دوو ءالب الاكءريغو | الط نءتأشنولام مفاهقلطأ

 || لاقربعشأو عضوو ض.> اس هءاونأو هربغ لع اهحاكت ةمرح هنمو قرساك اهاو معد راواسبتخا حاكسن
 لمأتءلف ةملالمترشلا ف لاقاهكح نه نوك فيكم انكر نما ملعوريذ اكن ةفرح تلق مساق عيشلا
 نوكلا ضرعتيمل جراشلا نأ لعاو ىلي لا هب حرص ناوارا نوكه جو روظ.ال هءال لمة ارعأ انحش لاق

 : هناقةرادهلل عدات هنأ هءاودو اسيدس نع هلوق دا زر م هت“: ىف هل عقوام بس هل») بدسالاس طرش

 |١ قام لعب هنمو توم اوأ كحوأ ةقاقح ىنع ل وخدلا دكا || ماكنا لاو زدعبةأر ملا مزاب ةمولعمةّدم
 : ىدج ملا ىلعدرب عندك أتااريغل لما حاكنلا »_.:ءدلوق قالط اذاروصقلا نم حراشلا مالكح

 | ىثهيلعدر.ل «ةشوأ اكتلاد_هرداز وواوءطوف هنأر ماربغهملا تفزولاموادساف حاكنلا ناك ولام
 (فزب . نع | ةذعلا بتال يحاسرم لخدو كل ذداملاعربغلاةأر ماجب وْزتولاسعزارتحالل ةبش نع هنوكمءطولا دست

 نور وفل | اركنم ناكوأ ةبمشلاىع ٌداولام فالذاهتمرح امل اع ةّدّدعم ىهواسهةطونأب مره اءطولانثالثلاو ١ 6 ل || املا قالطلاةذعىضقنتريدقلا تف نءعه فو رحانز هنال ىتفي هن واهؤطو حو زلا ىلع مرحال تحت دهر اغلب . ا ظ
 فاليررأ رمالداسفلا ن اكن اود دساوةول فلا تناكن او حاكنلا باك ىف رمد ديل اوال اريسفتو ةحبدلا ةئاخا نوي ا دعب اهقلطولامىدنجرلا مالك ق ىمكحما لو دل ايدارهلاو ىهتنازعلا ليمتسن اهتان اهتالإل
 | ناك ناوةّدعلاابماع ناكمارحالاو ضرفل اة الضو ضرفلا موصكةقيقح ءطولا نم نك ا عم يرش
 || لبق ايقلطولا ذكوهذعلا|ملع بحالدن ريهظلا اك اض» رعناك نأب ةقيقح ءامولا نع هزل داسفلا
 || ىلع حلسدريغ ةدسانو) اوالطمةولخاّةّدعلاب وجو نمهداز ىز عمرك داه ةيناخلا نعاستعش ةولخحلا
 || هذعل ا ىهتنابم ىلع دقعولاملوخدلا لق قالطلايةدعلا ب وجو مد عنم ىنئتس هنأ !عاو هقالطإ
 || ةلالمنر شح ىلاشلاف لود لوالا فل وخدلان الا ماعةنجا هذعلا ناق لوخدلا لق ا عقنطو

 نانابلو ىلع وجولا ناك ناو ضب رثلا ا همزايالذاةريغصلاةدعل لماستريغ .(ةأرملا مزان هلوق)
 حاكتلاراث آنم ىتامعاضقنال ب ورضملا ل>الابعثادملا ناماهفرعولف :ّدعلاىضقنتىحاهج و زئال

 (هترشوأ اكنلا لاو زدنع هلوق)ةيلالبنمثةريغصلا ىلع وجولابىل زلا رص ن كا تلقرهت لمثل
 أزارت> اللدلولا مايدسقتلاو اهةتءأوأ اهالوهاسبتعتاماذاداولا مأ هذعل_هةدل هشارفوأ ةدابز نّددال
 ةيلالرنرمثاهأطب ناكواور حب عاسجالابايلءةّدعال هناناهديستاموأ تقتدا اذاةمالاو ةريدملانع
 ف رلاوأ حالصال اوحاض الا قداز (مسفلاوأ قالطا هلوق) رد سم تدق اكول (ةرحا هع هلوق)

 ةقرفلاك حاكذلا مات لق قالطريخ ةقرف لك فان دنع سفل ا ل.قيال هماست دعب حاكذلا نأ رّرقو
 حاكنلا ماسةدع قالطريغ ةقرف لكو مسف:ءافكلام دهن ةقرقلاو قتعلار امض ةقرفلاو غول .لازامخ
 ةريخ هل نمدنع عضاواذهو عفرهوو ج وزلا نيا ل بقتب ةقرفلاو رخ الانمحو زلادحأ كلع ةقرفلاك

 | نأر ةيئانثةعسقلانارادلا لهأ ءركذ ىذلاو هلععير عن مرن مسقتلا اذهو رهتلا ف لاق نفلا اًدهق
0 



 ْ _ (نعلا جف نما | ءرحلا) ْ 0 0

 ها سلا دج* 20 طمصحلا ن نعرح هب ىفملأ يهل ادم لولا لالا ف دار 1

 ريختلو هلوذ) انش ةريكحلا ىلعدوعب!هنافىف ريعضلا (ملات د جوولا هان و ىلا فالي هلوذ) |

 صرلاباهدربن اهل ىقاشل |لاقو انئادعقافتاف ةجوزلا بم«: جوزلار + مدعألا (تيعناوهدحا 0 :

 فسوب ىناو ةفسنح نأ لوقف بو ) !!بيعب ةوزلارامخ مدعاماو نرقلاو قترلاو ماذ جاو نونحتاو ١ رب 0 4:
 بلان اام4و ةنعلاو بحل فاك ابنعر رضالاعفد صرعلاو ماذخلاو نونلان هدرب ناا_4د#لاقو أ نا ل . علي ز

 نءىوج ةشحافلا حو رقلاو برحلاكئلذعربغ بويعلام ذهوداولاوهو حاكتلادوصقم نال ع ةنعلاوأ] 0 5 ىهنمإ ا

 0 نال لعرب نأ ىو لوقاهرأ ا ركلا قلاقاسوملع ارح قس لهعاةتر د -واذامثىد نجلا ا 1 ا لإ

 لوقاو رهن تلأت ناوةارتشملامتمأ قشدل ةمهاركلا نمةمنقلا فو هنودب ناكمالا لع بحاولا ميلا | 0 ا 5-5
 مدع سناحف ؛ اولاقام اذه ىف انءالو هيملاتت كباكناىسلاىل- ءريحت ال ةجوزلا نا ذ.- قب هلق لامالك رهاظ 1

 ١ ةقئر عج ماخقلالا أجلا مفي قترلاو أ نودي ناك اذاام ىل_ءهل# هقش ناكمال قترلا سس ةحو زادر 1 <

 ١١ ىفاشلالاقو هإوق) رهتامهحتت» لمقو* ارزانوكمو فاسقلا تغب نرقلاوءاقتردأرعا كلوقر د_صموأ

 اذهل ءافيتسالا عنك اهنال(ة ما بويعلابهلوق) رح < ءؤاضق ذغت ىضاقلا هب ىضقاذأو (مناةح وزئادرب
 -_ءو

 0 د

 ْ هللا لص هللا لوسردرودسالا ن مكرارف موذحملان هرو و مال_ءلا ه- ءاعلاقحرشل ايدي وم عسطلاو اعيطوا 0 هله ل ْ

 : هنالعببلاةسش كنا نول درزي زرار همه طب و دع قالها, قلتو صريلاب موت ُّ 1 3 0 ل 3

 | هتوفتال ىورعلا هذهوءاطولاوهدقعلاب قكتسملا ناا ءاو حاكم هلا اذاكف بيعل يدرب عسم دملاو ةادا مد ع / ب / .

 يور .ء ١ تهل 0

 هاو رامو بج ونال نا ىلواهلالتتن اورمسفلا جوال مل لا لبق كال-هلاب هتاوففاللخ همف بج وتلب || © ل 8 د

 مسد ال لو هتوهو ةر عنب سعك نيديز نع ء :لورت_ءوهو ديز نب ل- هجةياور نءهنال عحدرال قالا 0 3 0 ١
 ارارغلا بح وهيالدسالا م كرار ةمودلان هرفمالسلا هملعهلوق ىفدإ ةخالو دب زهعءادأو ب كلل 1 ” ترميز م لإ 2 مودي

 || (نوذجلا قى هلوق) ىليز هتمدخ ىلع باو هتهوندب نازو<هنالاعاسج ادا ارعسدلهرهاظورامخ اال ١ 9 دكر 8 فرب

 || ءاحو نك لاقبالو نونحموهفىلاعت هللا هنحأو نونو وف هلعاف مسام ىلع لجر لانج وجاي :لالاقأأ
 ثلاثلاو نوزحو وهف هّثباهنز-اىناثلاو اذهلوالا لءغم نو د سا ءقريغ ىلءلوءفم ىل_ع لعف |نم ةقالث

 أ ةرتدعر عش ىف لصالا ىلع بةةءاحو بويحيوهف هللا همحاأ] نهى 78 بيرس خي(
 مركملا بح ا ةلزنع ىتم « هريعىنطت الف تازندقاو 0 200 كيف كيم

 ٍ 0 ءلاعطقب وداجلا شب ءادوهو ماذحلا دب ىذا اوه مو ذحْماو ىلب زلاةرامع (ماذجاو هلوق) 6 0
 ٍ نءررجتل | قو ىهتن امذجأل اةبالو موذحوهو ماذا هباصا ى دهم هلعاف مس ملام ىلءعمذج لدغلاو هنم هد 6

 حو زا. ناكاذا (متاراخ اند لاو هلوق) ىسرتنا هعنم ف ىرهوجت امهو ومدح لاعب سوماقلا| 7 50 ين 0
 فالخ ةنعلاو بح اكن اكف همف ىن# !ااهقحىلالوصؤلا اما ءر بعت أمنال هعم ماقملا قيطت ال شحاف تنعأ و ١ 530 ور

 دقعل اي قكتسالا نأ ع نم ق.سامانلو قالطلاب هسغن ن ءرارعصلا عقد لعرداقب و زلان ال تيعاهب ناكاذاام ! بلايه ل رت نأ تب

 || نامدعي اههالامبلع ساقلا نكمالو ةراعتلا حاجا ةنعلاو بحلا ىفو هتوف: ال ىودعلا هذهوءطول اوهأأ 0
 تورت (ة) لب هب لك لب همدعت ال نويعلا نمامهريغوةوهشلاءاضةوهو حاككنلان مدوصقملا|' مظل 6

 نءاوأ ط.ةلوهاذاننالفنءنالف هنا ىلعو ا هقالخ ناو هقفنلاو رهملا ىلعر داقوأ ىتسوارح هنا ىلع ا 3 * سن هو

 ْ ىسنوملا نعرد ظفكلفرام ااه ناكانزأ

 م0 ع ا ا يتسلل ١

 0 0 ةلاتانإ هم ل 2 مم هاش وس م
 د 2 0 0 ا ا

 ادي ا سلال :

 بدو كم .هسدود»و لع لحرلاو اواةأرلا صد رتاعرمشو رمالا دا دعتسالا مصلانوءاسهحالارمس كلا, ىه ْ

 قايضارتكو كفر ةلااهطرشو توملاواةولخلا ٠ نهدار ع ىرحباموا ملستل ايدك انااا كن اندنع هروحو ا

 هناي
4 0 



 5 (نيكسمالنم ىلع)

ةولحدوجو عم نسل ىفهلاهئبحم نءاهءانتماو اهتيغو اهحودم هيلعس تالا ذكو هب ريهطظلا ن 0
 هر

 339 رثك ا ناك ناو ملعب تح | ارش فصن نه لق ناك اذاه ضرهن | فن٠ دون ىنأ ن نءواسهزهم ضقت لولو
 0 هلال( ؛ اراوقم لا : ةنسلا ف ضرع زادعع نمو لاكتلا للقو ىزت غلاه ءلعو تاطقتلملا قو ل ربستال

 7 المو تاهو هيلاقاقاطم اه ضرمو هضرم دم هملع بست مال هنابردلا ىف مزسو ةملالسنرعش ىوتغلا طلعو لسق 5 هضرع

 دلير يب / 041ه |١ ةردقهفدجو لهون الرهظ ىذلاوهو هءاعبستص ىذأ نزلا لد ةمانمز ضوعن لهرطلاو لإ
 ع ' كل 'ىهخ نس> ميلا اين هلق طرا تؤسفك اكد ىطعف تثافلا كلذ ىفةردق هل نوك نأ نكعو

 صك 57 ا لم كرري الذ نمتنس لجالارعصب نا لمجأتلا ةنسوخآ ىنالثم ضرملاببسن هتاقامناك اذاه_لعمزان و

 تاو كيو 00 فوقولاو هنم طولا وصتل (اهرهم ماهئاهو هلوق) هدهب ىنذعالو ةينأسثلاةئسلا خارفدعبالا تئاسفلا

 هر ود ماعلر وصق ءطولار وص هل لع: ىف لوقأو هرقاو ىدنجرملا ن نع ىوجرزعتمةنعلا ةقنقح لع

 0 0 0 5 عقر ىنعاا ععسوىفاعتتادقا مايل لع نا بسانملاةاضن أ هولي رهملا لاكمن حرصملا ناعم دوج نم

 . تراي َن نإ ول مهوتلاطات>ا (هد علا بحو هلوق) ىوج تو. .لاذكو(ىصخملاو نينعلاالخ نادلوق) عمناوملا

 9 : ءادشا ف التح الا انهه فال الاد | ارملا (ةطولا ىفافلةمعاولو هلوق ) ىداجرملا ن نءىو# محرلا غش

 ىزعةنس لمجأتلادعب ىاكانهل اق اذ فو ىصساوف ىال الا فال ةعن رشا اردص ليحأتلا دعبال
 قالخ الاكو ياشلافتركتاوارمف تثامو لاقولف هوةبفنصلا هيلاراشأ ىناثلا فالتخألان أ ءاو

 6 ىي 7>/نإب || تاازنمانه بيثلادا ارما(ابدث تناك اق هلوق) ىنامثلاالا فنصملاركذي مذا دف نضملا ركذمدعل لوالا
 0 5200 وأ كفي / كانهابسدار | نافحاك- :لابىلولا نا ذةتسا قو للم ار 4مبابقسثلا فالذم ناكمجو ىانمامتراكد

 تاجر 20 !ةلرعر ءطولا ا امنلاسدا ارماوأ حاكسنلا بدسءطولاب تلازدار االله هرظناو ىدنجرب حاكتل انا هتزاكم تلازنم

 ا ا مح 4 لوقو قت ةارءالوقب ىفتكح ويلوالا ناسا تاربسخلا ف عملا (حئارك ىهناق نافهلوق) ىوج
 كور هنا ./ مَ (فا- بدن ى ه نأ3 ناو هلوق) ةملالبترمث لضفأ ىنادعبسالا ىو قئوأ عئادبلا فو طوحأ نم:أرما

 00 .*. لكي “|| فافرعا ئشباسملاوز ل اقحالابملالوصولا ةيامشلا تو .ثةر ورض نم سدلو نذوقب تنثت راينا نال

 0 0 سدلو ركاجتاز وق ئار رق وارق : ريخفةرو رضابلا لوصولا قنياسمتومث نافةراكسلا فالخ
 0 ا اهل طم دس هلا ذهو كانتا عر دق زلااهراشعاو قرغتلا نيب ريختلارييختلاءدارملا

 يار كد عز نال ىزءهلاقام طقسف ل افانتعش رك داكلمحأتلا ىف ريكا دار ارملال: ,ىنوتناةمالك قفاع ساكنا
 دمدق هم دعو قد ,زيارب ااا يساص ادتناريمغلاىقمالكلا

 قةقرف لاو ه#هاقالا نب لا ادلل )م أرااترخ تناك كرك ناقو هوق) ىبتنا لمحأتلا هئس ىذه

 فاح سد ىه مه نق ن اوهلوق) امون قرففأن اف قم اد انىذاقل امرمأ اهسفن تراة*ءاناناهسع

 تولي“ 0 84ج

1 
 اهد 0 5

 هم
 فلل تلا 00 0 ىمز ءري كلل لجالا دعب ةرمو لم نو دع الالب .ةةرم نية رمءاسذل + ارالا نا لصاحم اف (حبو زلا 1

 هلام تن تار ال رزاوجنابمل الودولاةبامثلات تودثور و مضنم مسدلذا (هفلص ب وزلا قدص لالا ىفاببت تناك ناو

 0 ٍ ف ُ ا 0 تماقناب ضار ءالا ىلع لدياماه:مدجو نا. ةلالدولو (اهيراتخانا ازهدعب : وهلوق ) ريغ اغاوز

 00 هلدجأتل“ ادتبااهريمضتف ةيناخلا نعرهت هساحم نم ىضاقلا ماقوأ ىضاقلاناوعأ اهنا | اهنلغن م
 6 بولي ا :امو ولاذكو هلوق) سادا ىلعرمصةقب هناق قد رب دلل اهتناا_هريمخ فالخت ساجي | ىلع رصتقنال

 وأي إب

 نارام توا: ص لا امدل نك:مولو هلوق) جارعملا نعر ةمرحو اًةٌماصواءاسفنوا اضئاحولو (حلا

 رمملانال(امةماضر نوك,«الهلو) قس [كنمنع هنالهتل رشتنتال محاسهطل ان نا ل. لزني هنكلءامدهل
 ا :رايخال لصالا قو فاصخملا هركذام ىلع اهربغ نعز متل ىلع ل ديال ا

 / لصالا ىفام فال ميمصن لقن ةيناخما نعرمم لا فو ىتلب زل صالا نام ىل_عىوتفلاو حراشلا مالك ىف
 نال هلوق. ةلثسملا هلملعت قب اوصل |ناوىوجلاد.لا مالك ىمقاولا لاخا لعت ىلي رلانع قيساسعو

 | فاصخلاب لصالا ل ادبا يلب لا لاقا ذك صالا فام ىلعاهريغن ءزعلا ىلعل ديال أر ما“ طو نعزمتلا

 ك 0



 (نمدملا تف نمل اوالاع نحا) 3
 تت 2 مم

 تلطلااها ةةذمتكر ن ثتءداخولاذكحوالو | جارنا ىلع تماط اذاام ىلع ف هقلطاوهمف فالح

 فالخلا توف رص (فسوىلالافالخ هلوق) هيناسخلان هر مانالا كلت هعحاضاا ىف هتءواطولو

 ىلوم ا لارا .هلاف ةمأ تناكولو هصنو فن ىأ عمق سوبانأ ى ا لا لمتتو طوب أوقف ترش ع سد

 كلذوةورمثلاءاضتق ا ىفاهقحت اوفل تدم اةاراخانالآ را حار فز لاقو فسون ىأو ةغيبج أ دنع

 نمابف تكرآهو ةووشلاءامن اًضتقاالدلولا لوصح لالا ىقءاطولا نمدودقملا نأ امو صول ا يلع يع
 قب روع !اولو (ةنئايةقلطت ةقر ءااوهلوق) ما ىلوملا ق-دلولاو لولا لمص ىلع 1 ىلع هاح ةوهشلا

 امكحدإ .اعقدقسم هنال بلا هل ءسم ىف قالطلل انه ىنصلا لهأو جارعملان ءرهأاىق لاق ىصلابح

 (مسف ىفاشلادنعو هلوق) ىهتنا ممأ لوالاو قالطريغ َهق رو هلعح نم مهنمو بنار رقلا قّدعل لهو

 بجو افاذاف فور عملابكلا مالا هءلعسجاولا نالهتهح نم ةقرغأاهذه نأ انأو اتهح نمةقرف هنال

 قتيل انئاراقالط ناكف هيلااب و مل عفلاناكف هنانمىذاسقلا بانالاو لعف ناقناسحالاب حيرستلا
 جاتصالو (أهسفن تراتحخا ام هلوق) ى اي رزومفلا ل محال مزاللاذفانلا م هعلا اكتلاواسنع ملظلا عفد
 عدالاوها وق ىنائلاو مامالا لوق لوالا عمجملا ف لع جو هباغمالاو هوىلق قنلار افك ءاضقل ولا

 ةنوددملا فةوت نهنتملاىفنصملا هءاعىثمام فالح عجب رملا نأ اهنا الوأ رهنأا يسن ن مل_هختق رهن

 دوهعو ف سو ىنالاهسفت تراتخاإك ةقرغلا عوقرح زاشلاو زءعن وك نأ نيعتي هنأ لع او قد رفتلا ىلع

 لعجثح عمجلاف هرك دام هلع لج خا اهسفن تراتخ امكابت ادمو فدو ىأ د نعو لاب نايدنع طفلي

 ةدسا هل اوق)لادهعو ف سون ىأ نعو هلو5 نم راشلا خس ضع ىف ْمقوا لافالخ نيم اصل ألوقكلذ

 نيتسو ةجو هنامالث ىف كلذو ربل اكل ذنم ارا ل هملايا لوي هده ى مو (ةسعت

 ةنوطرااوأ ة.سو.لاوأ ةرار 4 وأ ةدورملا د: ءلغا نوكي هنالال اغامف لو زب ضرما نال مونعد روامو

 درانءاتشلاو سناندر انفي رخماو سراب راح ف يصلاو بطر راح عم 0 . رلاقاملعةل ثم ه:سا |لوصقو

 لص مو هلوةب ضرملا ل زي لو هلوق لددأ ولو ل ىلإ مرار واتس اظسلمر

 مة ازوجاو رولاو لحنا ريثعانث اب و ريل اواضرع هه الابلصأ ىأ اهقلخ ناك مذا ىلوأ ناك-

 ةعيسلا بك اوكلا لزانممهو توحلاو ولدلاو ىدلاو سوقلاو برقعلاو نازمملاو ةلشسلاو دسالاو

 ْ ناكمالدل تتار لجأت )ادعي ناك نات هتهداذ 5 ابنمرهاظولو ناقر ةلاوروسف نيلالج ةراسلا

 || ةنسلادعب لج وب هنأ باطولراءتخالا نعرحملا قو رذع الف هل_عفن عانتمالاوامامسمغ نم انكم
 ْ ةناو رلار هاظ ىو هلوق) ىهتنا ةقرفلاراتءخاو عوج راو انها ضربالا ىصابقلا هن الادواوأو

 ةيلاليرم# :مانالاب هم _عشلاوةلهالاب ىهوةبادملا ماض ءراتةاوتامقاولاقهحر ب ركةنسل

 ردلا ف هاو ةسمتل الا: لحنأتلا ىلع ئوتتل اةصالما نءرينلا ىف نكل نم-. دتلاو تبهاوم ان ع

 ىهتنا ب هذملابحاصنءتراثلاهنالدقعم او هن اك ارفىتلاةداب زلا قفاونهعيطنأ لابقحاب
 || هلقنام ىلعةباو رلار ها ىفنيعت لة سعشلا سلا نأ نمحال_صالا حاضر | ىقهاعّداامنأ ملعب هدنمو
 مانالاب ريمعا رهشلاءانثأ ق لحأتلا ناك اذا ىد للان ءرلا قو لسمرمغ هبقعتب لو ىو ادع. ثلا هع

 أ "الا لوقلا ىكح مثبهذملا هناردلا فو رب ولا ف هيلع ىرح اذ و ( عد الاوه لبقو هلوق) اعاجا :

 [ةسعشلا قاواحم اهعالا سعت نءو هلوق) ىهتنا قفب هيو لع 5هلوقباضا أه رت ةباكح حو لله

 مول ن مزح حةناممالث نماء نحال مون عد روامون نو-سو ةسجوةنامئال“ ةيسمثلاةنسسلا برغملا ىف )ع

 عج رو ثلثو مانأ ةرمثءامهتابام لضفو سدسو مود سجو امو نوسعنو ةسعد رأوةنامالث هن رج-ةلاو

 نأ ل صاح او برغملا فام قفاوبالح راسثلا مالكحن ىوج سوهأط! ىأر لعسب رقتلاب مون سثثع
 .: , رو مانأ سد لس قوامود رشءدحأ هب رمقلا ىلعديزت ىهو ربت لا ىفلاقاذ دو ابف فاتذع كمدلا

 ىوج ىل' , قاقالا مصأوهواماتارهعش ىأ اير رار سالو هلوق) قا رقت موب رثع ؛
 1 1 وم كا ا دا 1007 134 1 6 1 1 لا ل شا يا ل
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 كل ا

 و” 3 1 (نيكمالثم لعز

 مضي (نيتيصخماو هلوذ) رد ىضاقلا هبصنب نذالاو ناك نا ىلو ةموصخع ةوهشلا مدعب ال نونحا نال
 امهتنب ىضاقلا قرف هلوة) حاصملانعرحلتق هيابو (عطقلاوهوبحلا نم هلوق) اندغيش ءاخلا
 ىلعتناك اهعجاض,وهوانامز هعم تماقاول بح هراهلعر وف ىلع هنوكدمقبال نك تملط نا (لاحنا ىف
 تماقاناواضرب سدلنينعلااةأرما توكسفر هن ضرنلو هب تمععو أد قعلا تقو هلاحب ىلعن ملام اسهرايخخ
 ىدا-: جري |انعىوج حوزلار وضحهق فلان كحلا تقو طرتشد و ىلشل نبا حرس نع ىوج نيذس هعم
 واو هنىذرت نال اريوذت صاخت لو ةنسلا تضهو نس هل اف ض اقل هتعفرول ا هرامخخ ىلع وكتاذكو
 نيتنسلا قد رفذل ادد دلو نوبه أر مات ءاح ولو ةصال-# | نعراهقح طقس هناف ىذاةلاريغدنع
 ةياغانتع قسم هيسن تنئاملهنالهقب رف لطس ثرح نينعلا فال ىضاقلا قبر فت لطمسالو هنسن تدعي
 ناكمنا قب رغتلا دعب تراولابنا ىرتالا لطب ف كف نئابوهو هد رفتب قالطلا عسقو هنالرظن هسدفو
 قلاب لازئالار اتعاب بولا نميسنلا تو.ثنا هباوجو ليز قب رفتلا ل طال اهلا ل صودق
 ع نيسن»ي سدل هنا هيرهظ هناقنينعلا نمهبو.ث فال_دوج وموهو بج اراشعابام_متنب ق رفتلاو
 7 8 5 رحاربذك لا جال ءاضقلالاطباى ةمهتماناف اهرارقا ن مدردهشتساام فالخ» .راندعاب قشرفتلاو
 2 عفا 0 لع / دارا اورد هدعدال قد رفتلا لق لوصول انا هرارق | ىلعةندملاب قد رفتلا لطسساذكو ريدقلا تف نع
 1 هد (يرو بد 1| هنو داشقل ه1 2انع محا وع رعفلا وانس يناعالا الدو ريسلا رايلي زا ذلك ندي
 0 يلد 48 امهندي ىضاقلا قرفذ فا ناىناقدوفلح تلاقو اهأط مل هنال ا دعب تعداو | عّتطوذ بدن هتأرعاو

 6 ” . | رمالا سفن ىهنوكل قيرغتلانالطب هج وو ىبتن |اهتخان يو زن: ناهعسلو رخ "ار بوزتت نااهع-سول
 95 هلو ) لمحتملوا ركب تناكولو فاتعال كحل اذا ىقاغت|تلج دقوا اهن وكب دست | نا قالو اهثطو

 57 مز 5/2, (ىل || ذغنهل.جأت مدعب ضاق ىضقولو ىضاقلاريغ ىاهريغلبجأتب ةربعال هنا ىلاريشد (حلا ةذس ىذاقلا لجاو
 : هغولبدعفامرموااضب رموأ ادص نك. ملام ةموصخلا تقو نم لجْؤدورعبلا نعةس.لال هنرعث هؤاضف
 ليعفءاخلا فب (امصخوأ هلوق) ردنيرومشو ةنسلجا قّعلا ىلعردقي الارهااظمواو همازحاو هتعحو
 ىل_ءهفطعوامر امخالفرسشتنا نافهرك ذرمش لب ملاذا اذهورسكل اود انعاصخل امر د_صمو ل و عقم ىندع

 ىرد االورهن كلذ ف نودعا_تءاهقفلانالوأب ناك ناو هثافخ ماعلا ىلع صايخلا فطع نم نيذعلا

 املالوسولاو+راال اريكلا يشل لاقولو ىوجأطخوهاعف لا قيال ماستلان | ىلع باوحلا اذه رئافأم
 تذطب قؤ» هنا نمىفاو دنل انعام عفدىلاءاعاهماللك واض.أ لجأ لاحرلا لا.ملوم ىئنخ ناكوا

 مزن اذهريتءاولذا نيذعهن  ٍلعالاو هر دنع الهنا لع ىوزناو هركذ صاقت نان نينعلا هيف سام درام*امهسف
 ىوج لمجأتل ا ةعص مدعابمم مزاب الو نيقملاال نظل ادسقت ةمال عمله نافرظن هفو رهتلجؤم النا

 ئطو نافهلوة) ىدمو هيدم لم ىصخ اهعج وةمصخ هيلا ءاا ءذن (ءاتيصخت تعزنو هوق
 نممالسلا هلع هلوق د لعوهذ فوذحت طرشلاب اوج نأ ىلابمةريدغتب حراشلاراسشأ (ابخ
 دو عب ئط وق :رتت_تماريعذلا نا معاو بواطم او هف هل وه حاتفملا ف باو اردو وتم واهق ةمجلا مونأض ون

 مثيمخلا هءاوص بو .جماوأ ىنرعلا لوقو ىدخلاوأ نينعلا نم لك نطو ناف ريد ةلاو ىصخملاو نيذعل ا ىلع
 اكرتاذا ماب اذهو ةناد هيلع قهتسمو يف دازامو رماه |هئافست ءال ل ءجأتلا لطس داو ةرمولوءطولا
 ىذاقلا قب رفتب ىا(قيرغتلا.هلوة) رهن هبل ااهجايتحا عم واو همالا قهفالذع ه_لعةردقلا عماتنعتم

 فورعملاب كاسمالا ن عز نى- ناس الاب رسقل !هيلع بجو هنالاهقيلطت نعهعانّتما دنع امهتس
 لوف قررفت ه .ةلاةب الاهاناهقلطت نارهاظو هلا هلعق فمضاو هع بانف اماظ ناك عنتما اذاف

 تنابولجاو قرف ىا(عمجلا.قلعتمهلوق )رهن ةرهاظذخاؤم هدف ىضاقلاو ب وزلا قب رغت ىاىنمعلا
 ةأرملا تلط نا هلو نم ىن-.علا فا فرد ىذاسقلا هيصن نموا اسرملو بلطب ةنونحتوإو بو.هن اةارعا مف
 لءانيلامك ا/تسغدنع قررفتلاباهلبكو بلطوطقف قد رفتلاب قاعتمهناهماالروصق هدف قب رفتلا



 تنواامدج وب ناعال اطةس ىتم همفولاقرحلا نعردهنم سل نم مسن قاحلتسال توكج لاك
 دقفدغداولا ىنجا اهفذق ىت> عالي لوءافتولفادباهبست فتش لكحل ا قب رط وارارقالاببدنلا
 امهال هلوق) ىناثلا ىوعدب هسفنبذك اهنال (جوزلادحهلوق) كلذدعب تن الوداولا بسن تدن
 ىفنمّراتسا ناوامه د> | ىنور منش ألا بن تودث مزاتس هبرقاىذلا بس: توسثو (دحاو امن ماقلخ
 عهجا (ةقث) ىدنجرلانعىوج رعب قنلاد_هنرارقالاوريتعمربغرارةالادعب ىنلاناالاوخ الا

 حا اذافةم>وزلاماق هطرش نالدحلا بلو طقسا الثوا اّداباهقلط منبج وزل !قناعالا طئارش

 اذكهلوق لادا كوالاو رردلا ىف انكدوعال طقاسلا نالةنانالاد_عب ىاكل ذدعب اهو رتولادك ىتنا

 ود: ةيلهالا لاو زدع نوكءامنااهبهجوزت نال اهب هجوزتب ناعال ادوعن الو هلوقب كلذ دعب اهجو زتول
 اللءمر ردلا فهن حرصاكىوجرلا نءزارتحالا نئابلايديسقتلاو فرعام ىلعاهقب د_كتواهسفن هءاذكا
 : ىجراادعب امه ناعال اىرق ةمحو لا لصأءءاقيب

 ا طشسسسف ضمت 1 ١00 يت ا

 ْ ْ !] 0 2س
 رععلا نعرردلا فو ننعههج لوعفم ىنمءل._هذوهورهتحاكتلاب قلعت هل ضرعمن نمناسب ىف ور

 همدعو قبرفتلان الطءلرطنلاءانثت_سالاو ىبتناداولا* ىو لمحأتلا نلمثسم ىفالا نينعلاكت حلا

 نءلجرلاننعو لوعفالءانملاب(س دحاذا نع نمهلوق) هفامهتيب قرفالذادلولا بسن توتر ظنلامال

 ءانبلاباننعت لجرلاننع هصنو ىرهوجلا نءرح لو فل ءانملابوهو ىاب زل ذي هملع ىذاقلا كح اذا هتأرعا
 انذهش اهلم» ىذلارسكلابرظتحماو عب رلاود ريلا|ريقتلر عش نم لباالل لممت(لبالا ةريظ>هلوق) لوعفإل
 نم ضرعا اذار عم هن نمدبابنلا ىف ىذلاو ىليزلا فاذك(ضرعاذا نع نموا هلوق) رات#لانع
 ديرملا نماذوخأم ناك اذاالا ىنعملا مقتسالو هفو رستةراهنلانمذ وأم راسا هركذ امو ضارعالا

 ىأللا ىا (هد_صقالو هلود) برضءهبابو ىو<هركذ ىاني فعلا ىا (ندعب هنالهلوق) انهم

 عجارريهذل الاقي ن انكعو روحالوهو همتر واطغارخأتم ىلع ريعضلا عوج .رهمالكى فهركذ قالا

 هقباس نيرو هني قرفلا لمأتب (حلالبقو هلوق)  بمض بان نمد صقو ىوج ناستالا نم موهفملا أل
 هلو5) ىوجريتعافاثلاق ورك زا اءاخرتساريتعت ملوالا نال مع ىلعران ن هرهظا ق رغلا لوقا ىعذغ

 ال نمهلوة) رهاظرظ: هيفو ىوجرهاظل اوهو نيذعلاوهف اهضءد ىو حسنْلا ضعر فاذك  (نينعلاف

 جرفلا ل ع اداملاخدا نكعال ثمحهتل آت ررصق نم هنم سأو لبعلا ىف نهعاج ىلا ىا (ءاسنلا ىلا لصد

 نءردلا ف نكل ىوج ىو. لا ك> همكح نارهاظأاو «مكحاذاخ اندنعهنوك ىتنا اذاو طم نعربت
 طقق فكل وأولو ىبتن اةقرفلا ال سلف رفلا له ادهلاخدا نكككال اريصق هركذ ناك اذار ملا

 وهفدعب هتل ارمثتنتل متاهلاخدا لق لزناولوركذلا ةمقب بالب | نمديالف اهعوطقم ناكن او نمذعب سدلذ

 نمد شاريدلا لوقب هناف ل قع نءالافالخ اندذع ناك ةةريدلا ىف هل اخدا ىلعر دول هنال لسقلاب ان دق نمنع
 ىوج ناس اءاسنلا نود ناذغلا أيوا( ضعب نود ءاسنلا ضء:ىلاواهلوق) بارعملا نعرهم لمقلا

 هلوق)ديهشلاردصال عمهم رش نع ىوجهروصتو هرثاوهدوجو ق+اندنعرده#لان ان(رعتاواهلوق)
 اريغصهركذناكاذاامب ويلا قلن وره قترلانعةيلاسلاةغلاملاة رحنا ىنع (انو.عاهجو زتدجو

 بوما يوزلا قاط اوان راسخخال هناقاهحرف لحخادهلاخدا نكمالاريصق ناك اذا فالخ رزاك ادج
 اه نمةارملاداراو ل اوزلا ل ات>ال رن وأ هغولب رظتنن ثمح نينعلا فالك ضر رملاو ريغصلا ل مث

 ناك اذاام فالذباهاضرلات-النيذعلاو بولا ىفاغولب رطتناةريغص تناكولاهال ةملاطملا تح
 نينعلا ف ل.جأ:لادعبو با ىفلاعلل امهننن قرغن و ةنعلاو بحل اى هلقعىلارخؤ ب الهناقانونامهدحا
 اسست 2 2225 2222ل1ااا 71000 حجما

 نك



 ا

 اجاوب ياوخ وس جاتس اهااد

 1 - (نيكسالنمىلع)
 تفلت ادق مالسلا هءلع هنع هئاو رلانارهاظلاو اسم دلولا قو ل_هاح ىهو هنأرما نمد ولال-هنس

 زو ونيتبلالاْىنانلاوهو مدرالاريغصت مصن رالا م١ ربنلا نعى أ هام ىنبعلا مالك قفاوو

 تناك ارو نيتسلالا مح ف فل اوه مصرالاو خدرالا نا ةخالا ق فورعملاو ىو ره ال اقاذ كه ئسلاب
 ىناطخملا هل اقْدرقْسل كىهو ةمهص هنواولعب ىزإ !به دال اريسغصت به -صالاو نيسسلنءالديداصلا
 جلا ينانلاوهو ميئالارب غصت ميئالاو داوساهولعب رج ىهوةرقشلاب تم ةيوهصلا نا فور ءملاو

 لا ةبامهقيق دىا ني اسلا شو فوحلا مظع ىأ اضن | جا ىل جر و لهاكلاو نيفتكلا نيبامىا
 ءاضعالا مضضلادي دشتلا_ىلاماوامهمات ىانيتيلالاغداسونقاسلا شم او نيقاسلا شين لجز
 نملك الاوامههظعى أ نءةاسلا يدخو ةنادبوامظع لاب ةبيشم هبا ةقانل اق. فاصوالا مالا

 قرواو ريثالا نبال ةغلل اةراهن نعانضش لمكو لآ الح رلاو ةقلعت نععلا نافجأ قداوس نقف لكلا :
 ءانعم حدملاو امذو احدم نوكحي لاح رلاتافصىد.4|نااض.أريثالا نيا ةياجن نعل قنورعساى ّْ
 مذلااماو مهلارو شفاه رثك [ةطو.سلان الط. ادضوهورعشل ادعج نوك. وارسال ديدشن وكيناأ]
 انعالتو هلوق) ىبتن اداعج ىلع عمو نديلادعجوهل اغباض:أ لمخلا ىلع ىاط, دةوري_صقلاوهف ُ

 ماكحالا بت رت مدعل ( لحنا ىضاقلا فني ل ناكأو هلوة) ىلي زاكرص هنم فذقلادوجول ( لا تنزنأأ|
 مالي اذهور م جولان هلعلالماح هتو راف دفدقو قالهزاو مالت اهل كد هندالو لمقهلع 1

 هءاو> ةالماح اهف ذقدقو لالهدلو ىنن ماللا هيلع هنال(همغني ىفاشلا لاو هلوق) ىنرعلا نع قمسامأ|
 دلولاب هن أنه نمزمهلاب (ةثايتلا دنع هلوق) راتخعدر ىلا (دلول | ىننولو هلوق) هدسنالف هليفامم ع

 سس

 ل لقت ىتلا لحما ىف هنارمادلو ىننول ىأ ىوج كن.عهلارق دال ما دنع ساسنلالوق ىهو رهن ل_قتلاب
 كلير خبر ىألا لقول هنال ل ءافلا ال لوعفملا« نب ىلعةباسبنلا فر قاب ةنهتلا لقت هلوقو ىبل, زاسومف ةثنوتلا

 1 كو ني 0 4/ ةداعلاهبترحام ل. هباو رارهاظ ىف رادسقم هثنهتلاةدلردب مهنا -ءاو هنفن حال قمت ةئنرتلا ||

 ىن. فلل ع, يقي... )| زوال ى ارابريداقملابصتن ان ىسحرسلا هفعض ةعبسوأ مانأ ةئالثياهريدمقت نم مامالا نع درواموأأ|
 5 , 2 || ىرتشم امءارشكءوحضو :ارملا هيلعذلت ىذلا ىس .رك-اايرسسفي نأ ىلوالا ىنعلا لاق (ةدالولاةل ؟هلوق) رغأأ

 نا و ا متاهدنع تاكسواةمنبتلا لق نا ةلالدو احرص هيرقاول هنأ هماللك لدو (هبغن خم هلوق) ةدالولا لاح
 ودور ملا 2 مثلو هقودالمتسال اناننمردناعللامدعلال_صا قش النثاب نعةدتءللادلو بس قولو رهن حصن الءاغن :

 5 "ع - - ه6 - 0 . ٠
 قل و 0 45 هيئهاذاةكوامملادإو والماد ا هبلءبحوءاوسادب اه. فت*ن لهحون ناعللا طقس ىتم هراىلا ءامعاأإ
 ا ١ تال ١ نالهم_س تش و (اةلطمهرغن مص المدعبو هلو 3) علا حرمش نع ةملال نم الودق نوكبال تكف

 كرو . كلب نو ساسغنلا: دم ىهيفت نا نمنيمح اصلا نعى أ.-امذلن اعمق قالطال و مارت الا لءاددهعلا مداقت ١

 0 هلود) ررددلولا نب ف ذ-ةلادوجول عد: لا ذااعفو همغن مصاذااعف ىأ (امريف نءالوهلوق) عد

 ام 4 ةدمرادتمىهلوق) ىلبز ىلصت الوم وصت الانا ثدح نم:دالولا لاك اجمال (سافنلا ةدسمىأ|
 كل ذككس اغنلاةدمىف ريخ اهغلب ناامهدنءو عمجلا رش ىفلاقو تفل ىفاذك (مودقلا دعب ساغنلا
 امون نيعد رأىلا د دنءو نيتنىلا هيفي نأ هإ ف سو: ىنأ دنزعف اه دعب هغلد ناوةدالولا تق وكوه ىا

 هنفن نككال تملا نالءامز ناعلل !لبقامهدح تام مت امهافنولو (حلانيمعوتل |لواهلوق) ةيلالمنرم
 ىنفدحاو نط ىف ةثالثب تءاسولو حابصملا نعرح نام*وت نانث الاو همءوت ىثنالاو لعوذ مءوتلاو ل ز
 توكمونبم-هودح ىناثلاب رقاو ثلاثلاو لوالا ىثراو هوب مهو نعال ثلاثلاو لوالاب رقاو تالا

 همالخأو ىنثملا هن |نءامهدح |تاممنيمءوتل! بسن ىقن (حرف) ىنعثلا نع هحرشؤرب ونت مهدحأ

 رش ىفاذكميلءدرب قاماا فصنلاو ثاثلا نيوالاو سدسلاماللادر وا ضرف ثالثاثرالاف هماو

 اذاىناثلا ىفنولوالابرقا اذاامتر وصى هنا! ءاورهن ةبصع هنوك نعهجرذع هنفن نا فرعهيرو ص رذللا

 مارح هنم سدل ىذلا دلولايرارقالا (عرذ)ريدقلا غف نءركامريفدحالف ىنبابا بلو ا ىانبا | ىه مدعبلاق
 0 1 فر سا و للا <

 ف 2



 (نيعملا خف نمىفاثلاءزتا) 355

 مامالادنعو امهدنعدب وم رت ناعالابةقرفلانال (جفاشلاو فسو:ىالاقالخ هلوق) ةيلالمنرمث
 اهقيدصتححءوضوأ هسفنرذك اامدع اهب جو زتلا لح فرهظت فالخا رو ةنئاب ةقلطدمجتو
 (دذاهريغفذقنا اذكومل اوق)نينعالةمامادام ىا ادبأ ناع محتال نانعالاملامالسلا هلع هوقو
 اهفل ةءالوتح ةءلهالا جالا مبهج و زتنه عنا انالربنناعللاةيلهأ نعدح ادع فذاقلا جورخت
 نيب رعلا فعرش لناعلل !نالاذهو ناعم_ةعف كلذ نمنمأ ةءلهالا تلطا اذافنانعتلمف ىرخاّة رع

 ىليز راف دو ل)تلطباذاوارارمهعوقو كاىذال بقا. ةيلهالاو هبي وزتلا هل جب اولفةرمالا نيوز
 وهو انزلا ىلا اهريغ تسن ىأ نونلار. دهب تنز لوق, ىكمملاههقفلا ناكح (تدغ تنزوأ هلوق) (نْنح

 :ءارق نمرهاظلاوهام ىعنأ قب لاكشالا لازفانبام لعاطرثهيفدحم رة نوكياذه لعف فذقلا || رس فقير
 ناعال نال ةنصعابنوكل را اهدح نالت دحو تنزامدعب اهجوزتي نأروصتيال ف يفتقلابتنز هلو 7 ناو اإل 7 : 3 2 0 1 3 و

 ةريغصوأ ةمأوأ ةرف اك تناكوأ اب لو_خدلا لدقاسمنءالاذ||م ىل علم وأ نينصخ نيبالا ىرصال ف ب 0 ا

 ابن نعال. هنأف اهةذق ىتح ةن_صخم تراصامدعب اهب رقي لو ةنصع تراضو كلذ لازف ةنونحموأ "نسي نيه

 ىمنغلا ةمال_علالاقىلب زن اصحالا ةفص ىلع امهو الو دلاوهو هطرمش مدعل تنزاذامجرئالو و اب - هلا ب 0

 توم الق اماعدقعب نأن رودتمةنأ عمهروصت مدسعلا -هحاكن عدد الا هجر بجو نم نأ هرهاظو وى ا 37

 || رهاظرطت كاذ عل زلا مالكر هاظ نوك ىو ىهتنالقئلابر ٌريعاف هوو ثرالاهءاع بترتد ومجرابإ] فيورإ 3 : 30

 لاكشالا هجو لاك- الا لل ازفاندب ام ىلعاط ريش هنق د اركذ نوكم | ذه ىلعف ىملاه.ةفلا لوقو ىوج ل نيون ل 5
 فذقلا فالغد# ارك ذىلا + حالف اهناصح |هيطةس دح ريغ نماهانز ناحراشلا مالكا ققأساك قار ركن 0 1 هن

 فدقب ناعلالو هلوق ) هءاوج قأسو هيفدملاركحذ نمريالفد ىتح ناص-الا هن طةس الهنا 0 5 كير . رب ا

 رردابس أر دتدو دحلاو ةبمسشنءىرعنال هفذقو فذقلا»_> ماقممتأق هنال (سرخالا 0 4 بدجإب
 دحالاذكو

 يطانلا نمي رمصد سدلامةلزن هبال نال هتباكم ناعللا تدئال اذكو عمجملاح رمش نع ةملالمنرش 0 ر

 رح هسفن د ذك اوادتراولاك د> الو د رفتالف تب رفتلا لق ناعلل ادعب امهدحأ سرنولو ةباغ ناعللا| نوميزاسإو عى (اذكف ةرشلاب تشالدحلاو قطنتتناكول قد دصتلازاوكءاسرنةأر اتناك اذاذكحو ةبشراصفأ] هج
 هقح ىف فذقلاد> ماقم حاقهنا نم ىقسامانلو عب رد اكهنراشا نال (ناعإلا هملع ىفاشلا لاقو هلوق) 0 ل ع تلو

 لاهت>ال مولعمريغ ىننلادنع همامق نال ( لحنا ىننو هلوق) امم ردت دود اوةبش نعى رعبال هفذقو
 الوأرهشأ ةةس نم لقال هتعضوءاوس ىأ (اةلطم ىنمكلج سل لاق نأب هلوق) ررداخافتناهبوك نر لور كس

 فذقلادنع ا مايقبانقتانال الهلا تب نءالبامهدنعو هكوق) هدمدالوعضولا قالت الالف 2(. "اعبر ثم(
 ىف ىنك لاقي نأ مامالا فرط نمهباوجو انش لاق ىلب رودالو اد_عب ه«فنكراصق فذقلا قةدف 7 نمري م 14ج فيوز

 اذكةالماح تنك نال اقهناكر ص ةدملالةالامتدالو:هانةمتولو فذ سلا دنع هنقم: مدعل لاقردلا ف ا كفي علا هللادمحهتبأر مةدملالقالهعضو ةبشلا مدع ىأاومدعرهظناو لجلا مايق لاحاخافتناهنوك هش ||”. > "فر لجو
 هعينملادرامأو طرشي هقيلعت هوع لهما قع 9 5ادب و ىم- طر ايدقم 2 3 فد و نعال 7 017 "لا ادار ا[ ههاعت دعا 11 دع مس انلة اذهلو ه2 [طر خلا هقيللت مصنال قانتعلا 0

 (عضولا لو نعالي فاشل ادنعو هلوق)ر هن اهعمتش هيّدرلاو ةهشاح رهنوكوهر وهظاف لسحل | بيع 0

 هلعهلوق ليلدب لماح ىهواوذذق ناكوهتأرعانمد و هذدب نعال مالسلا هملع هنأ ةممأ نيل اله ثددحل

 | ادعج قروأ هبتءاحن او لالخيوهف نيقاسلا شجن جبن |مصن رأ تهدأ ه,تءاحن اناهو رصنا مالسلا
 فزلاباهفذقل ناك لاله ناعلانلق ءامدعم ني رشلو وةنيقاسلا جدخ نيتيلالا غب اس لك اايلاجا
 هنأ هققص هج مزانالف لسشح نيدجأ هركذاذك مال_ىلا هلع هدنعانزلابا_ملعد مش هنال لحلا ىنذبال
 تقو همايدأولا قحتاام مالسلا| هملع هنأ لد ننام الك نم لصف يلدز هيلا ىلا رسطتنالو ناك امغيك ىنني هناقتدالولادعب هيفنب انعالتولاكهومش: ملأ ههشأ هببأ نع السلا هيلعدافنل ل جلا ىننب ناكول

 نعال مالسسلا هيلع هنأ نم ىتمعلا ح رش ىفامهغلاخ ودابأ هش ل هنأب رعلادعب و هعضودعب لب نءالتلا

 سس
 فو
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 0 |اذيأ ناعقحالن انعالتماريخاهؤطو هملعم ردم هنأالا هلق ابق ان ناك ن او حاكتلا نأ لعاو ىدذج ريل

 0 مصاسينمىل وأ اهتلطوأ ةلاحناهذهىناب:مرهاظواو (خاامهدحأ تاموأ تح هلوق) جتفلا نعربن

 1 ةعن رأ دنع هزاعلب قلعت و(جوزلان اعل سفنب ةقرفلا عقتىفاشلادنعو هلوق) ىجاب رز حاكتلاءاقما

 جوزلاناةقرفلاق هلام ةقرفلا ثومثو امماع دل |!بوح وو هنعدلا طوقسو بسنلا عطقءايشأ
 0 ١ 5 ى - . -

 0 اجرأو 6 5 حاكنلاءاسقي فنك, ملف نافلت يالا مهنأر هاظلاف ن اعالا, كلذ دك او تارم عمرأ انزلابابملع ديال

 هيب .:.ممر نا كن . ||| هللال وسرانابلع تدك لاقامهئاعل نماغرف املف هتأرعا نعال هنأ ىنالمعل اثر دحانلو مسفتنف ةدئاف
 ركنالرفز لاقاك امهئاعل وأ ىفاشلا لاقاكهناعل عقت ةقرفلا تناكولف انالثاهقلطف ارتكسمأ نا
 مال_كلاو ةالصلاهيلعمدفناف تاقيلطت ثال'اهقاطفدو اد ىنأ دب اور ز هدرو لب سو هنلع هللا لص هيلع

 ة>ابال مدقتملا ىنالععلا ثد دص تةلعت ةيعفاشلانأ بعل !نمواح-ممدن قرف نانعالتملارعلاق اذهو

 هلوقو ىيلب رز انهايءلعقالطلا عوقو نوركس مثلو هدلع هلإ | ىلص هيلع رك ل ثدح ةلج دلع الاسرا

 00 0 ا ا :مالا
وقا (امهتاعل دّردك 1 7 دقو ناز يحاك هدد اذى ايراعدملا بوعاو م : قلعتيو

 ل لس < ها

 5 و نر ا ةقيلطت ةقرفلا نوكت مث هلوق) هياوج فرعدقو ىتلي زادبا نامل نانعالتملا مالسلاو مالت

 ةيناخراتتلان عركة دعلا ف تمادام ىنكسلاو ةقفتلاافو ا
 ل 0 00 ىذاقلا ىف داوب ف ذق ناوهلوق

 1 ١ 00 ا تقع مثةرفاكو أ ة-هأ ىهو تقلعول تحن اعللااههندب ىر لاح قولعلا نوكينأ طرمشإ (هيسن

الذ هعط# نكمال هج 1 لسعااثناكا ةسسل نال نعال و قيال تلسأوأ
 ّت 7 7 5 8 0 دي قلاق جلب ا ريغ 

 قوازرإ | كلإر رب اك نمر هدعد وا ةدالولا ةر ضحي ىنلابفذقلا نوكي نأ اهنمو ىرغلالهخ طدارعش بسنلا عطت بوجول عنادملا

 هلل ينر. رع ديرو, فاممي نو || تحس, نأ ابتموداولابسذي هنارارقانوكدأم جو زل نقتل تسال نأ اسبنمو نمو ةأ ع
 قير رمل ٠ .٠نوا/لت ١ || ىجاتءالت لو ءاقناذااك ارت هتوشاموكعدلولابسن نوكمال نأ اسبنمو بسلا مطق تقو ابحر

 ىوج نادلولا همز لوالا قنامدعبدغلا ندر ادإوب تءاحولو هتمهرسل تر هناقد ف داولاب ىنجأ اهفذق

 0 ا ةرورضن*سدلذا( عيت اذهديادهلا مش فرك ذو هلوق) رهخديكوتلا جرخ يو (هماب هقحنأو هلوق)
5 م 0 ىو-جدلول اتومدعب فذقلا عمق ونأب هنعدلولا بسن ىلب الوامهتنب قرفي دقذاره:تسذلا ىقن قي رغتلا

 

 2 كر 7 033 نو مدن ال ىذاقل ا هنع هاف: ىذلاداولا اذه بسنرخ ؟ىداوأ ىنعب (ممابسنلاةوعدداسف قحفامأ هلوق)

 " *ةاييرب ٠ كلون. .تطقو || باوجءافلا فذ مالكلا نأ ك يلع قالو اذهتوعدلا ل ةسنلابقاهنمبسنلا نال هتوعد
 هإةمدلو نمن وك نأ الا ىمنرملال اقداولا هت دص ناو ىنانلاريغةوعد متت الردلا فو ىوجردانوهواما

 تاو : يي 3

 ك0 نشا نما دل ا ناعا دأ عانتم|قحىفاذكوهلوق) ىهتنانءالملات ومدعت هاعّدا وأهل
 00 ا

 تيرا كو نام 0 بذك|نافداوق) ىنانلا ىلع اصاصق داولا كلذ ثر ووأ دلولا كلذ ىنانلا لقولا-1لماش هقالطاب وهو
 - 58 ب تا ناو كل ذكف باذك ل ل.قاهةلطبل ن افرطت هل. ناك ن اف ناسعالا دعب هع بذك ىا_(هسفن

أ هف ارثعابب اذك الاناكءاوسو ىلب ز ناعلالو دحالف ه_سفن بذك [متابهئانأ
 (بزوسش اهكلو ينجلي نأ ةلالدوأ ةندمب و

 5 اطار سد- هأوق نم مدق:اعار ارك سدل هسفن بذك | ناف هلوقمث رهن هبسن داخل ام نع ىفنل ادلولا تام
 (هدل 0 فرعا اهئابأ ناوهلوقو ةملالرنسثهدءءاعف اذهو ناعلل لق اعف ك اذ نالدحف هسفن بذكم وأ نءالد ىّتح

 1 و 0 57 ةودلادعي قأتال ةاهننبهن قد رقتلاناعللا نمدوصقملا نال ن اعل الو دحالو هسفن ننكح 5

للامج وم بل ةنئالف ناعلل اج وهناك هفذق نالد#ا| هبلعب حالو
 4: نر عزل بجو :الد>اولا فذقلا نالدع

 0 (دحهلوق) ىاي زلوالا ف ذقلاب 2 ناعالا بوجو نال نعال دعب هسفن ىذك1 اذاام الخ نش

 دع أ هناللوالا فذعال سل همالك ءاضتق |[ ناعللادعب ناك اذا اذهو هلعد# بوعد را ١

 اوعحراذا انزل ادووهُشو ةدا مش وهو انزل | ىلا ناعال |تاساك ىفايمسن هنال لب ناعلل اوهىذلا ينم هبحوم

 هتقدصوادملاذا اذكو رهنلا ف لاقام ه>وزت لحن ادق سلدح او (اهكش نأ هلو هلوق) رهن نودحب



 (نيملا تف نمىفا ملا زنا) 1

 نءانخش عسب رلانباو كلام ني بعكو ةممأ نيلاله م_هوةءاربةروسف مهرك ذو مسماعدللا باتنذلا
 هنوك نمو حاصلا نع انش مإ_ةئالسرتسسمهرعش نوكالنا !دعج هنوك نمدارملاوءاسعدالا بكت
 ديدشتو مجامضب وهو ةيلطلاىلاا زعمهداز ىف ::ءنعاضب أانكش وزةنءاضعالا مك ن وك نأ امل اج

 نيلموم ةنك اسءاحو ةحوتفملانيسلا,ءامصعلاو ميلا فيفتي ىناولا هطبضو ريثثالا نبا در اسهم ىفامك ملا
 رردلابحاص لودعىف لمأتي (م|نيقداصلا ناىناهتلايدومثأ هلوق) كلام نبءاربلا مأو همأ ىهوذ لا
 نوداصلان1ىناهلوق نمءادتنالا مال طقسأ ثمح تادكو ا ضء» ف دفن صنلا هب قطن ام ةعباتم نع

 دوشأ هلوق ىلع ىناثلا قو قداه ىأ هللا دومثأ هلوق ىلع لوالا ىف رصتق او نيدذاكلا نمل هنااسلوق نمو
 ناعون نعللاو .(مئاهماعهللاةنعلة_بماخم اى لوقب و هلوق) ةيلالر ترش اناوص سدلو ذاك هناهلبان
 رايخالا ماةمورارنالاث ارد نعداعدالا ىناثلاو نيرفاكللالا سدلا ذهو هللا ةجر نعدرطلا امهدحأ
 زوال ةجرلا نمسأنلا ىنعع نعللا نأو دامعلا قدح ىق بتارم ىلع داعنالاو درطلا نأ لضاح اودارم ا وهو
 ىلا هدتجوز لج رلااعداذاربخ ىف زو هلل ةخالوارفاكث وع وأ تام هنأ ضنلاب ل-عنمالا رفاكل ىتح
 تدثثال ةيصوصخملا نال موصعملا صئاص نم هنو كح لح لق الالة كئالملاابتنعل تنأف هشارف
 نم سيل كلما نعلو ةراشاو أ مسان ل_صاسمن |نمرعتلاذاني_عملا نعل نه سدل كلذ نال لب لاةحالاب
 ىوانللا نعانضشاهج وز شارف راسه تتاننمنعلامهللا لوقي ناك فصولاب نءللانم لب كلذ
 نودبضغلاّدأ ارذآ|تصخو (اباع هللا ب ضغ هلوق) ثيدحنا دراده ىأ هادا رمش لاا زعم

 ريشعلانرفكتو ندللا ن رثكت نكس | ثددحت اق دروذاه.ىلامتالف ةنسلا فءاحاكهرثكتاهنالنعللا
 هسجومذخأ ف ذ_ةلانال لقتالنا ىش رحملا ف لاق ناسءللادعب قد ص ىلءةندب دج وولو ررد

 للعدقو اه- اكن لح هيلع بترتسل لبقتنأز وحال! لوقي نأ لئاقلو اسنان دالفانزلل تدحاب' اكو
 اذاهناذ انهى أ: اًذهو ناعالالهأ قدلدءالهنأبدخ هسفندذكا اذااعت اهحاك_ن لح ةيادحلا ق

 اذهريتسال ةباورارهاظ قو: (حارداونلا ف 3 ذو هلوق) رهن ناعللالهأ قدتإ ةغيفع ريغ اهنأت د“

 ةلكدروأ ادن اهشالاو دب ريهظلا فا ذك في رعتلا راسأ غلب أ ةراشالاو رخ اللريشن اميتمالاك نال
 قايدزوأ ترهاظلا بس هسف: ىلا ضغلاو نعللا ةمسن نعاسساحت بئاغلاريعذن تضغلا ةلكو نعللا
 ىاكسلا بهذم ىل_عتافتلالا باب نم اذه نوكن أ لتحت و باطخلا ىندب مدتام ننس ىلع خسصلا
 ةراشالاهبلصتا اذاسئاغلاريمذ نأر هاظأ ادجو ( لاسة>الل عطقأ هنالهلوق ) ىدنجر يلا ن عىوج
 قرذولهنال ناعللارثك ًاناثدمق ناغلل ارثك اواو (حماانعتلا ناف هلوق) ةدلالنمئاضد [لاممحالا عطقتب
 لق جوزلاناعتلاد ع اهرب قرفول ةمناخراتتلا قا ىناعدسالا رك ذ ةقرغلا ع قتال نيةرهامماعتن ادع
 ه.ةد رت لصف قىفاثلا ف ىضق هنا لاقي نأ نكع و لكشم همفادهتحم هنوكل هكح ذفنةأرملا ناعتلا
 د_.ةبنأ بف اذه ىلعو لوالا ىف هفالخ طقف ب وزلا ناسعلب ةقرفلاعوقو لئاقىفاشلا نالذفنرف
 ىتيأر م ايعفاث نوكنأ ىنكب ل رطند_مملا,ىضاسقلاددقي نأ بحه لود ىفو ره د هتحلاب ىذاقلا

 نه معالاوهام هردارملانأ 1 اح اب ريمعتلا ىضتقم 0 الا قب رغشب تنايدلوق) هان رك ذ اعف صن

 ةيدارملا نأ لت لاو رعملا مالكر يشد هسءلاو ىذاقلانورسف ثم> حراشلا مالك نمرهاظلاو ىضاقلا

 امهذحأ فذقوأه_قن ىذك أنأن هلاو زج ربالا«ةلاحلاهذهىفناعلل |ةيلهأ تلازولو هصوصخ
 قرقي ثد> امهدجأ نجولام فالك امبتد قرغب لامار ٌءطو تدطو ذأ امهدحا سمو اداخ اناسإ

 هنأ قرهاظوهوةمناغراتتلا فاذكق رف ىتد رفتلابلكوو اه دحأ باغقانءالتولوهلاو زر ىحرب هنال
 ب رفثلانأب وه هك رصتلكلذك س دلو بلطلادعب امهتنن ق رغبامتا هنأ رهاظو رهنرظتني لكورملاذا

 رع



 ا : ( نيكح سسالثم ىلعإ

 نع رردهلاطب ان اقدص الف دلولا قو هود بوب ملف ناعللاناكح عطقنبامنا بسنلا نال امهدلو وهو
 ادهاش حصن لناقهلوق) ها هنماهدلو بسن ىفتنيف ةعب مثل اردص وق ةعج مدعر هظن هرو لاق ىجأ» لا

 ارذاكناك نان حصن الوهو هلع ةدامشلل ةحناسص تناكن اي ناسعالا ل هأ نم ىهتناكاذا ىنعن (دح

 ىل_هالا ب>وم اا ىلاراددف هتهج نم ىتعلرذعت ناعلل ا نالدحلا هءلعس< فذة ىئادو دحموأ ادعوا
 ةلمىهوارفاك و زلانوكب ناروصت: الودي الا تانصغلانومرب نيذلاو ىلاعت هلوقب تدالاوهو

 ىنعمل طقساذا ناعالان الصالاو ىلي زهماع مال_سالا ضر علق اهفذق مثتلسأف نير فاك اناك اذاالا
 ناكناب فذعالالهأ ناكو ىنعب (ارفاكواهلوق) رد ناعاالودحالفالاو داك ىذقلاوأف هتهح نم

 هحرشو ريو: فلكملا ىلع ماقبامنادحلا نالنونلاو ىصلادربالف دح هلوق ةنب رعب اقطانالق اعاغلاب

 دملابج وبالف | نعمل عانتمالا ناكف ةداههشل الهانم تسلاهنال/ فذق ىفةدو دو اهلو) رهنو

 وهناك اذااذكو هلهأ نم سداوهذا هتهج نم ىنعم ناعلل | عانتم | نأل دح فذق ىن نيدو ده اناكولو

 دحلا هيلع بحال يح نيكولمبوأ نب فاك اناكاذاام فال انرك ذا دح ف زق ىف ةدودحت ىهواد.ع
 تناك اذاد-ا بجوبةدودهلا ف ذقو دحلا بجوبالةرفاكلاوأ ةمالا ف ذق نال هّةو-نع عنتما نأو
 راصف جو زلا اذكفدحالةرفاكلاوأ ةمالا ف ذقولو جوزلا اذكف د ىنجأ اهفذقول ىتح ةغيفع
 مةرفاكحوأ ةمأىهو اهفذقول ّي> فذقلادنعرتع ناصحال |مثنينو:عوأ ننريغصاناك و لاك
 نتملال و3 بقعراةغلاردلا ف : رذ(ناعلالودحالف هلوق) ىلب زناعللاالودحلا بحال تةتءاوأ تلسأ
 هقالطارهاظو بابلا اذهلام-حرزعب هزكل هن امناعلالو دحالف اسهفذاق دحال نم ىهو صن او
 منتابلا قالطل انهن وحودم ناعللا طقس )ع ورذ) رّرعأف انزل نعةفيفع نكت مل ناو رزعن هنأ

 توعطقسو هده. تللأولدوعب الواتّدرب و ةبشن اهئطوو اهانزب طةس اذكومدعب اه> وزن دوعن ال
 وهوةنوزم وأ ةيدصتنأو تدنز هتجور) ل اقولو درر اوأ قسفوأ د_هاشلا ىعولال هتغو فذقلادهاش
 اهرعو ةنسنسرأ ذنموأ ةمأوأ ةممذتنأو فالذ هل رخل هدانسال ناعلالفدوهعم نوذحلا ىأ
 رظناو قبر فتلاىلا فذقلا نيحن هةيحالصلا ماود طارتشا لعب هنءو هحرشوربو:تنانعالتب يح لقا
 مالا ةنونعوأ ةددصتنأو هلوق نمو واذوهعمكلذ ناك اذا ةمأو أ ةممذتنأو هلوق نيد قر غلا هجوام
 ةمذا وك نأرهظ مل _هالا نم ةلسمةّرح تناك نأب ادوهعملل ذ نك ملاذاام ىل_ءلم<نأألا
 هنالدوجولا لبق املدانسالا فاضي أ بحو نسال بيف فيلكتتلاو ني_دلا قوي ىنانمال ةةيقروأ
 ىت>ود> رع مالسالا ىل اهدوعنزاوه فزقلادهاشدرااذان اعلا طوقس م دعهجو نأ لعاو ةرسدب ذك"

 ( ناعلل انجب وزلا ىلع ىضاةلا ىضقول ىت- قسفلاو ىمعلا سناح ىف هفالخ طقس هنّدر ىلسءلئتقوأ تمول
 قيسامف حراشلا,رك ذاك ةداهشا| لهأ نما.همنال مص قسافلاوأ ىعالاةداهش فذقلاركنأ اذا
 ةينغلااض,أ هطوقس مدعرهاظلاناكفدترا اذاامع لكش فذقلادهاش ة يرغب ناعللا طوس نكمل
 (صنلا هر قطن ام هتفصو هلوق ) هر وضح دع ناعللابلط نماملعناملاامرظنباةاوج رموروضح مادام

 لوزن بسنأ لعاو نآرقلا صن ىأ هلوق ىلع ىن.ءلارصتق او رهنةنسسلاو باكا مب عراشلا صن ىا
 لاقو سو +. طع هللا ىلص هلل الورم ءاحءامصلا نبي رسشلاب هتج وزىراملةيهانيلالهنأ دي آلا
 ةالصلا هلع هل لاةفابب نبي مثلا أر هان طن ىلع تدجو تءج راسا نين قرا نع تدع
 ةلاةلادخ هداعأو هللا لوسراب ىندعب تبأر لاله لاذ كرها ىلعداحتالاو دووش ةعب رأي تا مالسلاو
 ماقم عاق ناعللا نأ ىلع كلذ ل دذ تان الاهذه هللا ل زئأف اح رذع ىل ل٠ نأ هللا نموجرال ىف او لاقت

 هأرملاسناحىف انزلادح ماةممئاق هنأ ىلع لءلدلا ٌثهفْذَعب لالهدا ل ثدح جو زلا ق>ىف ف ذقلادح
 ىأوهف اذك تعن ىلءرجأ هت ءاح نال سو ه.لع هللا لص ل اقءامدعدل ا نك يرثل اء اهامر اس الالهنأ
 مالسلا هماعىل اقف هوركملا تعنلا ىلع هيت ءاهكب رمثلو هفاملا_ج ادع دوسأ هنتءاحناو لاله دولا
 .٠" تدون ق5 12000727 735 7 ا تا هته تاب و و صه تت جل7 جك تت ج دععست «عسسظا0020-

 3 ةزآ
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 (نمعملا نف نمىفاثلاءزحنا) 0

 تتكسولو هقفلاةنازتىفو ةرهوجدادعلا قوتحو ىاديدسا صاصقلاو فذقتلا فقل !نالطد بجوبال
 |نافرتسلاىلاءاعد هنالاذه نعىضرءاو كرتا امل لو ةرناىضاقال ىتن و لضفأ ناككاج ا ىلا عفرتلو
 نءةندبلا ةماقان عوز 8! دمقم ناعللا بوجو نا ىقذيالو عئادنلا فاك كلذاهلف تهد اخت :دهتكاو
 تجرلاحر ةعبرا اوناكن اف اه از ىلع هنن ماقأ نافهلاهقيدصت مدعو هدعب هفن هياذك |مدعواهانز
 اذكومأرملادحتالو ناعللائردن انزلاءاهرارق !ىلع طقفنيلجر اناك ناو ةنص عرم غول تدا+ و ةنصحول
 بجو ن الجر تماقأفءركت !ناف فذ ةلايرقأ اذاهلك اذهواوقيدصت ىلعاود هنتر م اوالجر ناكول
 ه.لعدح الف لودعربغ ةثالث عمد هشولو جو زل فاحتسإ الة ذب امل نكي ل ناو نمئأر ماوالج رال ناعللا
 امهنالل.ةئالامهمأ ةرريضفْذق هناامرس أ ىلع ادهثولاضدأ همفو طملا ىفاذكن اعلالو ةثالثلا ىلعالو
 نالل.ةت فذة ىفادودحت امهونأ ناكو ىتح ةقرغلا بيس ناعالانالا شارفلاولامهمالنا دهش
 تماقان او فاحت الهنرع تيلطف هركتاولو هلو نمرونلاىفافرحناعللانوددحلابجوب فذقلا اذه

 رق انا (ناعللابجو هلوق) انيس نيدأر ماوالجرال هراوصحلا نعال هلوق لعنيتأر ماوالحر و انيلجر
 ددحملا ىف فاحمال ةندب دق ناو ل_قئالنيتأرماوالج رتماق!ناوهراكنا عمنيلدع تماقاوا هذ
 قسىذلا ب وصتلافرسلا نعءانمدق ام قذاوموهو ىوعدلا قىن.ءل|نعةيلالمنرشاقافتا ناعللاو
 ْ ىأ(ىضاقلاهسب> ىأ هلوقإ ردوفعل ادمسد ولو (اهةح هنالارملط طرغش ااناو هلوق ) نيعتمرهنلاةرامعف
 | تعقويتلا ةخشلل ةيسنل اراذهو ىوج احن ىلعريسفت طع ىضاقلاو هسدح رماىأ جوزلا سدح
 سدحلا ىرتن ىرخأ ةياغا:هه حالصالا حاضن |ىنىلاق (نعالب ىتحهلوق) ركذ كاعلل سلفانتخسامأو
 لاق ناعللا ن ماعم جاعنتممااذاو ىبتناطوسملا ف ىمحرسل هر كح ذوريغو | قالطب هنمنستنا ىهوابب
 حرش ف لاقهنال ف ذقلادح ىنوفعلا عض: ناو ةأرملا فعتملاذاام ىلعهلج قش و ناسدحي ىادصنسالا
 ىدنعو هلاليتريثدح باطوداعول ىديمبلط هكرتل لد وفعلا ةعصل ال ىذاعلا رصال ىوذقملاا فعول عجم

 الع بجو قمل اعانتما سدا هل.ةف دعب الا ارمأع بحال هنال اذهو لاكش ا عون هعانتمادعب اهسح ىف
 هيلعسجو هنال (ماىفاشلالاقو هلوق) رهن هربدتفاذهل»ريغو فنصملا لافغا قرسلاوه اذهناكو

 اذكودح عفدي ملاذاف هيلع ةمفنمت ن اللاب هعقد نم نكست: هناالا مهو داج اف ىلاعت هلوقل ف ذلايدحنا
 هلوقلن اعالاب هعفد نم نك: نكلو هناعلبدلابءلع بجو اج وززا نالائزلاد_دت تأ اذاةأرملا
 دحلا بجوال هنأ ها لج رلافذقاذلق اهتداهشد اابنع عقدي ىادهشت ناباذعلاابنعأردب وىلاعت
 هيدامثطةساملاجومناكولون اعللادر اننيجو رلا قحىف خوسنم ىلت امو ناعللا طن ارم حامتج | دذع

 دحاولالوقب بح ف يكف هنبعب وا هتداهش دحلا ةأر ملا لع بالا كو هد طقس ال قوقحانال هنيعوا

 لاقام ىلع ل ديالف هلو ا سدح ل عا هللاو ىلآ اسعفدارملاو لودع ةعب راةدابمشرالا بحال ىذل ادا
 هدحو هلوقباهيلعدحلا بجوب ملودع ةئالث عمانزلاباوملع يوزلا ةداهش لئقبالهنا ىفاملا نم بحتلاو

 أدبفىضاقلاطخأولو . (ناعللااهياعسج و نعال نافهاوق) ىبلي زارفاكوااقسافوا اديع ناك ناو

 هنسلااطخأ د قفاهناعلأ ريولةباغلا فو عث ادمل |نعرونزئاحةداعالا لمق قرفولو هدمعب نا تش ةأرملا
 راوج ىضتقي ىلالنرمشلا مالكره الضاد نا تب لال نرش هجولاوهو لاكلا لاق هتداعا بحبالو
 ناعللاناىرب ن«ناكول قرفملاناركحذ نر ان رهنلاقامهفلاخ واةلطمةداعالا لدق قد رفتلا

 ناسعللانامعزب هنالدابتحالا ل تفداص 3# 'رفتلا نان هلكسملا عئادبلا ليلعت نمادخا دفن ةداهش

 (حا ده تلاردصلاركذو هلوق) بتنا ىرخالا ىلع نينبعلادحأ مدد قتز وجو نمعىلب ةداسمش! سدل
 ابحيمكفو :رمدارف الاب بحال دا نال /رردلاو ىاب لا ىفإك طلغوهو ىرودقل مست ضع ىفاذك

 ىد- قريشا القانذ_ضور
 1 5 اردان سل ىب هسصتلا نال تارم عب را قردصتاا, بح الوهوةرم قيدصتلاب

 ناعل الو د > الع دلولا ىنن ىف هنق دصولو د اهي بحالو ناسعللا هن مفدذبف هنرد قر شعر و < ابوجو
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 46 (نيكح هاله ىلعأ

 هلبقوا هحاكن ىف نئاكل |(انزلابهلوق) عئادملا نعر مندحلاب وجو ىلعءانب تحيامهدتعو هدنعناعالا

 انال'قلاطت نا لاقولو ناعلالو د الق اثالثقلاط تنأ ةمناز انا لاقولو تدنزو | ةمئاز انا لاقنان

 ناالا ب وجو ىلعهابحاصو ةغين-وبأ قفتاءاتلا فذحولو اهريغو عئادملا ىفاذكد ناس دبو ةينازاب
 ءادنلا ىف عئاش محرتل |ناناقرفو دلا بج وأو ةمنازان لحرل ل اقولام هملعد م ساق مث نجالا ند او

 هلوث) رهن شلاببحالف كد: ةغلا_لء الا نوكح ىفوىناثلا الخ ءاتلاةدارا ىلع لما دباط#او

 نيرفاكلا نيب ناعللا ىرححال ىت> للملا ىلعةداهشللاهيتحالص طرتشب و (نيدهاش الص امهنا لاحم او

 اهدامهدحا ناكنااذك ١ (نيسصاناكناهلوق) ىليز لدم ىلعادهاش ص ناو سمور فاك نالو

 لطسةياغلا فلاقاذهلو (حا اذه ىلع كش لبق ناقهلوق) رهن فذق ىفادو دحمو اانونكمو ااكواموا

 نوك-'الاذه ىلعف جاب زلا فاكءادالا لها نم سدل هناف ىمعالا ناعلب اطرمثءادالا ةءلها لعج ىأ اذه

 ىعالاامأو ىدنجربلاةرابع (نيقسافلاوا هلوق) هداوج ىنأمسو لهما ةءلها لب اطرمش ءادالا ةيلهأ
 ىأ نعةياور ف عماستلا ه.ف ىرصاعف ةلومقم ىعال اةداومش نال ناعلل الها نماناك اس اف قسافلاو
 مداق:نمدارملان ال _عاو ىوج دهعلا مداتتب اهئادال ىنعي ةداهشالالهارعصب نا نك«قساقلاوةغينح
 ىضتولا غو هلوق للري اهئادالها نمىأ (ةداهشلا لهأ نمامهانلق هلوق) ىسغل ادهع مداقتدهعلا
 اذه ول اال ةهلاوهاغاحراشلام الك ىف زاوحايدارملان افاخرمغو زاح ءالؤهةداهش ىذاقلا

 ةياغلا قهرك ذام ىنعي طاغاذهو لاق ثمح اغلا ب>اص ىلءذرلا ىف جلد نارك ذام نا كال ارهظ ريدقتلا

 لبقت الهيداهشناالاةداهشلا لها نم ىعالان الملا ىعالا ناعلب لطسءادالا ةءلها طارتشا نا نم

 رهغلا ف لاقاذفواعفن ىدعالا مهروضح حاكتلا دقعنب اذ لو هماعدو مشملاو هلدو هسا نيد زمعال هنال
 ءادالاةءلهاىف مالكلا نان عوفدم هروضع حاكنلادقعن | اًذوا ىلهأ ىعالا نا نمىجان زلا فامو
 هنداهشناال اًةدابشلا لها نمىعالان ا لب زلالوق نم قثملان ا)_عاو ىبتن لمعتلا ةلهاىفال

 اضرأ لحرلاتناحىف ط .رشاذهناعماهصخ (اهفذاتدص نمي ىهو هلوق) ةعجلاال لحم او هامتا لقت
 هفالهداهشلاةءلها طارتشا دعب اهفذاق دك نماهن يكل ارتشاب تصت> اف هنو دةفودقملا ىهتأرملانال

 تن اكنانهلوق ) رغهفذاقدح نم هنوك ن ودةداهمشلاةماهاتط .رتشاودهاشوهو انودقم سدل هنال

 ملام ىل_عرمه قي ناح رسشلا ىف ىلوالا ناكف نيده اش اص هلوق ىف قسامم لعدق اذه بلاغ (حلاةنصحم
 مو ردلا ف هيمزح (حادلو اهعمناك اذاملقوهلوق) . وج ةفيفعتناكن اب لوقب نادهقباسن ملعب
 هاربملاىاةفيفعلا هت و زانزلا»ف دق نذهصنور ردلا ىفاذكو رمتللا«هتاض:أ ىو<او االح همف كد

 نوك نك هلوقوملا فو رعمبأ ه] نوك' الدلو وهم ن وك نكهرةموتمريغ انزل انع
 لمه حلادلو اهعم

 اهعمن وكي نا لئمانزلابة .هتمنولتالن|ناعالا.ج وم ةجوزلا ف ذق نوكتل طرتشب ريدقتلاو ىتنلإ

 لمأت,ادلو اهعمن وكب نك هلوق لاق ثيح نس سلا همهوت مسن مالكلا ف سلو هل تأ الدلو

 كلذكس داواقذق سلروك ذل ىنلان امرهاظ (اهدلو بسن قنواهلوق) انش هرهبشملاوهشملاف

 مالك ق هشارف ىلعادولوم هزوكبدسقتلاو هريغن ءوأ هنم هاف: ىذلا دولا ناكولامزيب قرفالو ىوخ
 ىنجأ هاغنولاك افذاةاض.أ هنوكلن عال فورعملا همسأ نءدريغنم اهدلو بسن ىتنول هال اغت امهضعن
 اعيرف: نوكملءاغلاب لا ادولو ههنوك,د.قَتلاو هلوق نمواولا لدناول هناو اراركتةرامعلا قنارهاظلاو رهن

 ىنج اهافنولاكهلوق ىف هسشتلا نا لعاو ىلوا ناكل حلا اسهدلو بسن ىننول هال هوة فذجو هلنقام ىلع |

 قىوحادسلل عقوام ناىلعاو رب د دف ىذج اداسفنولاك اهذاتنو>» [مكريدقتلاو ناعللال ف ذقلل ةمسنلاب

 مق ق.سوهو كلذك هطت وها هريغ نموا اهنم هنوكن ممعأد لولا تسن بو زلا نو هلوق نمهحرمث
 (فرقلا بج وعهتبلاطو وذ ) هريغنمواهنمهلوقب اهريغ نموا اهنمهل و3 لادبا ةرابعلا ب اوصو

 نامزلامداقت نالةّدملاتلاط ناو اهةحلطسالارتر كج. ناىلابلطلاقروفلا طارتشامدعب راشا



 فذقواف هلو3 نمسا فصلا هيلاراشأد قو اهخصحاكذلا نوكب ناوةرهو | قدازعئادملا ف
 1 بجوبامعة-وزلاف دق هدسوهراكن !فوذقملاة و٠ اوعد ىلع هننلاةماقامدع فذاقلاق و هج وز

 ' نالرردلا:راسعر هازل ايزل قيرغتلا لسقولو رهن نعالتلا دعب ءطولا ةمزح همكحو ةسنجالا قدحلا

 ةيلالينرمثكلذكس دلو مرسال قب رفتلا لق ءطولا نامهو ةَماتلةنوننملا لوصحم هاوقب هلءلعثرهاط
 رادبامهنوكوابتفعو ناعللااهملط طورششلا نم ىتد ولان يده !اعصو ف:ضملالوق ىف هلها ناس ىأسو
 ىلا هجانت-الا ضأ هقحنلطلافناكن اةدلولا تب ف ذقتلا نوكمال ناد. قماهملط طارتشا مثمالسالا
 || فلما ىرح ىرحتدقو نانعو ةدهاشم نءراممخالاّة داهمشلا نا لعاو رهمورح هنعهداووه نسل نم ىفأ
 || ىأ ةحوتةمنا تلكو فوذعك قلعتمهللاب هلوقف مسق ا عضوم ف هللاد مث او ديك لا نمهيدارباعف

 ىلعءانباذهو مسقلا باوج نب رقب فوذحدهشا قلءّدمو مسقلا باوجاهنا ىلعةروسكموا اهرب ىف
 نه ىفاشلا هيلا بهذام ىلءامأو ناعالا,تا دك و متاداهش ناعللا تالكن | نمانب اصصأ هملا بهذا
 فوذحم مالكلاىف سلو مسقلا باوج اهنا ىلعةز وس كه ناو هللا»ف لح ا هتلان دوما هلوت ىنعَه ناعااهنا
 ا لبدحماك كإومىل اعت هللايداهمثتسالا نال هقح ف( فذقلادح مانقم هما هلوق) ىدنج ريل نعىوج

 ا هئاسن نهةدحاو نمرثك [فذةولام فال د حن اكدحاو ناعل افك ارارماهف ذقول اذهإو همام ماقف دش

 دوصقلاناقرفلاو اد> و ادد دح تادنجأ نك ولو ناعالا هملعددعتب ثدحتاماكر واة داو ةملكب ب

 نو . نازاحو ناعالا تالك نيب عج ارذعتا لصع عجن ىنودحاوب ل_صاح لكلا نعراعلا ع دوهو ل
 راشخالاىفالاعمتانه ىنرعلا مزهر وادا هيدامش لو.ق مدسع ىدَنَعب هقالط ارهاظو ضع لا ىناقداص

 ءاربالا الو هنعوفعلا مدن لاذملو (اهت-ىفانزلادح ماقمو هلوق) رهن لمقت اهنا فذقلا ىف ىبلد زلارك ذو

 || اذاكناك نا هقح ف فذقلادح مام مئتاقهنادارملاو كلذ ل_ةحالانزل او فذ ةلادح نم لكذا حصن او

 هلوقل (ماتادكٌومناعأ يفاشلا دنعو هاوق) محفلا نعرجت ةيذاك تناكنااهقح ىنانزلادح ماقتمو
 انلمف نمعلا لمت ةداهشلاو نيعل اف م هللاىلاعت هل أوقف هللا تاداهش عد رامهدح اةداهشف ىلاعت

 هرزكتو نيعلا الخ ةلوبقم ريغ هسفنل ةداهشلان ال ةقسقلا ىلعهلجرذعت اذا اعمال محملا لعلها

 نذلاوىلاءث هلوق انلو:داهشلاءادانودة_ماسقلا ناك :رركم تعرش اه الاضت !نب-عهنأ ىلع لدن
 ىتسملا نالءادهش مهنا تدثفءادهشلا نعمهسفن أ ىذتسامهسفناالاءادهش مهل نك لومهجاوزانومري
 ىلع صنف هللا ,تاداهث عد رأمهدحأ:داهشف لاقفممتداهش ىلع صن مث هنمىدتسملا سداح نمنوكب

 [| نيؤرطلا نم !ناحاملا انه ةحاح انالو نعلاددكق اة داهشل اوهنكر اانلقذنيعلاوةداهشلا

 نا نمهح رعاك أدلاو هسفنادوشا هنالنمعلا/تدك ابن االادداوشلاوه باحالا ع ىذلاو

 ةمهتلات فنا اذاامأو ةمهتلاعضوم ف ليقتالا غاانلق ةلوقمريغهسفنلة:داهشلاهلوقو ةداهش نوكي
 نك اعف ةمهتلاو ةمهتلاءافتنال ت اداهشلا قدا نم هذهفوهالاهلاال هنأ هللادهش ىلاعت لاق ةلومةخ

 | نعلن انمعلا ىلعدي .الا ف ةداهشلا لج نم مزلب هنال مقتسال فال هلاقامو نمهلابةيفتنمهمف
 هدإسقو هتيعت هريغ لع كلل |جوم نوكحي ن أو مهسفن !الانوغلاح منكم ملوريدقتل |نوكشهريغ ا

 || هعاج فذق اذااهفرهظت فال ارمو هريغ ىلع هنن كحل بجودالو هريغن ءفلخمالادح نال ىتذمال
 ةلهأ طرتشت هدنعو طرتشت اندنعفةداهشلا ةءاهأ طارتشا فودحاو نابعل هفكمأل ثدح هئاسأ نم
 || هناسن نمةعاج فذق اذادحاو ناعل.ءافتكأل |مدع مثلي زقالطلا كلع نم نوك,ناوهو نيعلا
 ْ هتحوز فذقوافهلوق) عئادملا نعرحب لت ادا دح اودع ىنتك | نكمل نافن اعللالهأ ناكاذا هلم
 ْ ةرمولوامارح ا ون ل نام هت .متوانزلا لعف نع فرفع ة مح ىهو مال_تالاراد ىنانزلا برص, اهفذق ىأ 0

 بح طول موت لمعب اهامر ولو ه-رمشو ريونت جر اةدع قولو بأالد دلواهنالو دساتحاكتبالو ةبش

 ناعللا
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 | 5 (ندكح ءءالنم لع)

 هنا هدضوتءادتبالا ىنهةلطأولكهاشام.مأ نيعب نأ هلف ةمنلا قلطم قد تغلاذاف دم فلتخنا ىنو وغل
 جرافكلاو ءاضقلا : نءوأردنلاوءاضقلا نء ىوتولودحأو موب نع هيزسحت ناضمر نمنيموءاضق ىون ول

 ىزع نعانعشاموب ماصاذا اعف ىنعب لا نم هووءاضق ىونول هنا هحضوت هإوقو رد اموممدحاو نع هثزححال
 فاتح !ناواناستسار اهلا نع تناك ةر ذاك ت ناكولف هنمؤمةمقرلا تناك اذااميردمقمةلئسماوهداز |
 زوح هياوصل عل (نيلصفلايفامهدحأ نعزوسالرفز لاقو هلوق)ر م ةناثللابتحالصمدعل سنا
 اغلف دعلا فصنامب:مةدحاو لكن ءق تعا هنارفزل لد , لا لود ىلا ىرثالا ل_مريغوشو ىوجال طاقسأب

 ناسسالاهجو رفز هلاقامسابقلاوهدب نهرمالا ب ور امهادحا ن ءهلءصنأ كلذدسعب هلةردقالو
 (ما ىفاشلالاقو هلوة) نمعتمال تاثاف لادبغم فاتخملا فو وغلد تملا سنحلا فنيمعتلا ةمئنأ
 ناك سنجل ادهتان اللات و لصفب اندنعو مدعلا وعن :رفزدنعو زاوحمالوع: ىتاشلادتظ ناسا

 تارافكلان ا ىفاشالةياهنلا ىفاكامبتءدحاو نءزوحال فلنا ناوءاشامبتان ءكلذ لعح نادل

 كو خلدحتملا سذجلا فنييعتلا مننا ناسدتسالا هو رتسلاوهو دوصقملاداحتالدحاو سنجد نءاهلك

 بح فلتخلا ل نق نماهلكتاواصلاو بدسلا فالتعناب س ذحلا فالتخ ا فرعي و د فم فاتلا قو قس

 ىقئلولدلا ارمسغ موهق لولدلاو سلا كوادر لد اهعمج تقوب قلعتن 1 باطما نال نم موب نم نيرهطلا

 نيس : ىلا هف جاترحال كلذ ل>-الؤد_>او وهو !يقلا ادوهش» قاعمهنالناضم د موص فالخرخ وخ مولا

 2 رت كككااحقو دس كلب زياد

 ا

 انذق هتأر مال جرلا فذ قوهو ناعلل اا

 نمدحاو ريغ د :نكل ةنءالماسا.ةلاواعام-(نعالردصءوههلوق) حاتفملان ءىوج دحلابح وأ

 اماوبو ةمواسم هموان بلاغلاريغ نهو ةرمس اصرساككاب هو افاجاملاغةلءافملادرفنت مناضر أ ىس اقدنأةاعلا

 دعاقالواسالج سلاحل ات: الق ىساسق : سدل ىاغغلا نا, لصفملا رشف نشدعب نا خو هدينس نان عرب

 يق ب نعىأ (داعبالاودرطلا هلوق] عمنلا نءىوج اداعوددءاوالواداعق

 لوا ارم هتيعرشلادوعصس ىب عت المل اكه- 3 نعلل اةبعرسشلاناعل لكلا ى عدو ىدنحريلاةرابع

 3 مسايئ لا ة مس نمةسماخلا ىف هسفنلجرانعلد ههيفاملهءباسلابقل ريثلاةرابعو ىو

 وما ةيرتلا تالسأ نم ق.سلاو ىق .س أهنعل نالابنناح نم همفادوج وم ناكن او بضغلاب مسنلو

 تضغلاى لعن ءالا قالطال ناثث هج و ءادد ادوصقملاو ىلا ىلع طع (ةنعللام راس بضغلا نالوا

 نارهاظلان اك ىو |ةمالعلا لوقو هزاحتو هتقمقح ىف ظفللا لامعتساهمجوتلا اذه ىلع مزام نكل
 فضغلا ىلع نعللا قالطا هنءّن دما نال ىببتنا ههالكر شآ الن > بضغلا مزلتتست ةنعللا ناللامت»

 ةدح»وادوكنو اعوكر الصا!تيعماكنعللا ىلعملاقثالو(كلذلةعالم تست صف هلوق) سكعلاال
 206 اال ذا ملا مّ راشالاو اةولعم بع ةمدقمةلع (لاقاذهو هلوق) يجب زارع كلذدوجول
 ىوج هنعالم ابل وأتلار ا,تعارواريخارايتءاب هيف ثنأتلاو ناعللاىأ ( ىه هلوق) ىو 1# مزال

 كلدن هبن(تاداهش هلوق ل رم ريعما اريك ندب هطتع| عش ةضسن ىنؤالاو ههلعح رش ىذلانتملا بس اذهو

 لزعواتاهءدنعادهثولكمدبعب يناثلا ناقل زعو اّتام ىت>امهنل ىذاَع !|قرش « مف انعالتؤا امينا لق

 فسوب ىنأ عم مامالاو ةرهوحل عرج ىنديف ناعأ ناعلل ادم للاقو فسوب ىأ دنعاذ_هوءاضقل الق

 قوانهالا ىعدملا باح نمددعت» امن اعالا نم س دلو هنكراذه (ناعالا/تادكٌو مدلوق) هرهو>

 اذكن يدو در بغ نيقاط ان نيم نيغلابنيلقاع اع نيو نعجو زانوكينانبةعالتما ف هون ةياسلا

 ف 9



 (نيعملا خم نمىفاثلا زنا ) |[

 2 سلسسسللسساسسس ب22297 ةظةًٌْس؟_ْ_3) ىاءدص

 لازم هك هد ساو وص دسم عئاذملا قو تلا ن تنال اور 7

 أ ا ا : ارأل ىدولا ىلعراظتنالا بح لهواضن أف نأ منن مهدد نافمهر هرطانا ا اراعؤلو ىتعنا تناتما ءاذعلا 0 و تاكو
 ا 00 لنا ةضأ اء رغد 1125 وسارع |ىعش , ذمههال كح ى ةلعسم لا 0 ا 1

 هارم نك ملامهناعئادملا ن ءانمدق (زوعال مط ىص مهاشع نعف ناكولو هاون ( رهف نأتسف 4 3

 01 كءاَقْلا فال #ذ عاصف صن هنوكة حامالا قرع" هدالهناوناعتش ناكول زوالا ذكو زوال 0 0 ل

 مهاطعاو ةثالثىدغولاذكوزا اوحلاب عادلا فم و ناس اور همفذ ادعءاطعاوادحاو ىدغ نأب امهم 0 ا 0
 فصن نعاالا ئيزمل ةعبشمةدحاو داك أ انيكسم نرشعو ةئام ماع ا ولع بانبلا قوهسكعواءاشعلا ةعقأ] لطم . (دلو را ) كفو

 لامهملاو همام هئازاب لوقلا ىلعءانبةرذلا اذكو (ريعشل خسف مادالا مديالو هلوق) ربت ماعطالا داعب -4/ وز
 ناانلو صالاب بج اونمّدلا ىلع ىتب رفتلان ال( ىجفاشالافالخ هلوق) رهن هريغو ىلد زلاهبءزو قولا ال 0 /.,: ىلادحإر
 5 لا. ةلقاو درو ن كى اثنا ىف لاف ناكف مانالاددعتب ددقتةجاحلاو باتحلاةل خد سدوصقم ا || هحرو : كف ابوو تاكد

 مادعتال طقف هموت نءالا جملاوف طم لاق ركذو (زوال هلوذ) حابصملاز ءر<#ةهباح اور ققلا 0 4 ١

 فدل هتجاح ءافتناعمزاح مانا ةرمشعف باوذ اوريشعاداواثيكسماسك و تلق ناف مودل كلذ ف هتحاحأ] ىو دفن. كار
 نيعهسفكمحلا ف قيلعت نكمالو سانلالاوحأ فالتخا:فلتضهبلاةجاحماددحت تاق ىناثلاموملا|| .: جعار مدح
 ره اهطء_ذ 70 او وكل ندرس و اليماقمو مزا ذم متافذحاحا 0 و ال

 ل م : الوهلوق) ىوج لك الارع ,عىلا هفرصد , هإءلذ لك الاريغةرماك او - هلال ( د ل اعطال ب هابيل و

 هقالطا ىل_عىرد# سدسملا لة اسعددقم ريغ قلطم ماعطالا ف صتلان ال (ماعطالا لالخ ىفاهئطونإ| طا 00
 ىذال مال أهمل ءاعهلوةوهو دحاولاريخالو سامقإ ايموصلاو قاتدالا ىفدرقملا ص: |ا ىلع هلج نوجا 0 3 (نرا 00

 ءامولا نم :ماهناو هلثعز وخالف مسد سقتلا نالرفكد يي املا 3 اريفكس || لق هنأر امتاوأأ (كحرو 0 نين 000
 ةيعورشملامدعب الدريغل ىتلاو دعب ناعقمف ماصلاو أر رلا ىلعر دةب نأز زاوحم ماعطالا لبق ىأ هلمق || تور 0 هأمإو

 موهوم رمأ هلاوز حربا ىذأاضرملاو ركلاورقفلار عل امامق لاحةردس ةلا نافرطن هسفو ىابز ول / تا

 الةيسنلاب هسا: ماهدهو ربت تامعسالا تلم هل ,ءادتباماكحالا تدثتال ةمودوملا روهالار اتءابو دار.” ناز تاهل
 ]1 ام كدوهوءطرلا هد دا ,عئااندرب رمعتذا حلاءطولا نم عنم اسما او ليزا لوق نمديفتسا هنا كانو ص

 هلّمو الالح ءطولا نوكمل ماعطالا ميدقتن مديالةنأن هجم هرصتل هي ادهلا نع قرسأم ىيلب زاد 0 لم دو
 | ماعطالا فانثتسا موز مدع ىفانسالن 0 !امارح ناك او هلالخ ىفوأ ماعطالا ل. ةهطولان العأو ىدعلاق

 - مهن ىناليئاقتالاهحر (امهتءزوصدعدنعو هلوق) هناا وأ ماعطالاميدقت مو زاب انلقءاوس

 0 وه . در

 قدازهناامهل ةرافكلا سنج فاتح وأ نءتعفدي هك ادرار اسف امل قيزصعر فل اوامهبءافو ىذؤللا | : 9
 ا..منالوغلدح اولا س دنا ىندبنلاناهسفهقفلاو لفارد-ةبالازوسالف لحما ن ءصقنو بحاول ارد-5 مكورد كر نع

 فىوسر خا 5

 (ةدناغلا مدعلد حاولا سنحجلا قهملا جاتحالفارمفضارغالا فالتخ : الة فات سانجالازب قا تعرش 0 0 / ةييرإ م كسلا
 ك 9 5-5
 ةرافك ملصي ىدؤملاوراهظلا قلطمة من تمقر ددعلاة سن تغلا ذافوغل هلك فداص ملاذا فرصتلاو ا 3

 نع ١ بس دربلو ةراغكلا لصأ ىؤناذا[يراصف هدانزلا عنعال_ف ناصقنلا عنملعاصلا فصتبريد_ةتلا ن الدحاو
 5 ا
 ا و ل ل م و ا 0 عم 0

 +يي م دو 2 4

 (نععلاةراغك ىفا 207 ةدحاو ةعفدب ناك اذااعدةم اللا نا لصمتفرخ ”[نيكسه كح ةيناثلا داير م د امون
 عم (راهظو راطغا ةرافكيعهلوق) ىوج نينيعلا ءهدذعو ةدح او نع نءامه دنعف قالخ | ىلع نع بع تر 0

 لوعقم هدا ىلعاعاص بسن (اعاص نيكس -م لكل هلوق) ره نيسنجا قالت ال "هيب اانا
 مامصل اهل“ *موهلوق) عطا

 د ا زرمام ىلع نيمعتلا من ىلا ةجاحالف دهم سذجلا نال ( ماعطالاو ا
 اعاجاز احا .عبالددح اونعابنوك# ةدحاو لك افك ءهتزحتالا د نعاهتع قتعا سانجالا ْ :

 دعا سنجل ف نيمعتلا ةمئال (زوحجال لّقو راهلغ نعو هلوق)ط لا نع هريس تع رقما لاير شتالو

 وغل



 الانا (نيك- مالم ىلع)

 ركذولف هسفنبىدعتبالىدتفانا هضو واولا ىنهءوأ لاقي نأالا مهلل اوأب ف طعلا انهو ىوجو اولا
 همصأت نوكينأ مدد الذاه_:ةهلوقل بصان ل هذ ريدقت حراشلا دارعو ىلوأ ناكل ىدتفال دب مؤد

 وأذ هود) تصانري دق: ىلا ذئندح ةجاحالف ىطعأب مطأ لود ناالا عطا ىنع انتملافروكذ ملال عفلا

 نيسعلاةرافك ىوزئاح ماعطالابثراولاربسفكتوزح ملرمأالد هع مطأول هنالرمالاب دق (حاإهريغرمأ

 (هراهظنم هلوث) طم انعربن لستقلاةرافك ىهعرمت عئتما اًذغو قاتعالا فالذاضب أةوسكلاب

 ىنعم كالا هنمبلطهنال (مدلعفف هلوت) لدعتال نمناىلاوراهظلجالىأ هلوقب ىنيعلاراشا

 همدنع ما أنعجرمالادرعت عمجرول هنأ قرفورمالادرعجت عجرب نيدلا ف هنا اوعجاو

 امأةرخ الاوان دلا ىفهبوجو ىضتقي عوسرلاتو.ثو ةرخ الا ماكح أ نمناكبوجولان |لءلدب رمآلا

 هنا تع دةوهطرشواو عجربال هناءاضتقمو لاق طودا|نعرهنةرخ الاواسندلا ق نوه26 ىف ندلا

 هراد ءاندب رعالادر ع هظفلو ةمفا ب اكن هردلا ىف هملع صن ءانماار رمالا درست عج رباذكو ىبتلا عج 1

 رهاظ ف هلوق) ةئاخلا نع ىوتنا هيلع عوجرلابجوبهئادف,ريسلارمأ اذكورم الا ىلع عوجرلا بجو
 نا ذيضاقلريخصلا عماملا رش نءانطش كلاب عرئالف ةمهلا ل قو ضرقلا لتحت هنال (ةياورلا
 انش هباعلمهلار نص اههانذأ نع .رقلا ناالا همه الق ناو هنال (عج رب هنا فسوب أ نعو هلوة)

 زحل هرمأر يغب هنع قد ءأ ناو فسوب ىالاقالخ (اههدزعرم الاَنع طقس ال لعففهلوق) ناخيضاف نع

 ىنمدع لاقهناك اتش لاقافافت از احءاعم لع ولو لاق مح ولولا ن عر قتعملان عهعوتولاقافتا

 ماهطالا فدو و ىاتعالا ض.ةلادجو:ملو ض.قلانودياهخزاوجالو ةمهل ديرعغ ك.قلا ناالمد

 ةرافكو راهظلاةرافك ىهو (تارافكملا ىف ةحامالا حصتو هلوق) ماعطالك نيعلاةرافك ىف ونيك
 لوةولاةؤ رهثلا ف هم-هفاك نسغنلا لتق لتقلايدارملا سداو ىنمع لتقل ةرافكو نيعلا ةرافكو مودلا
 ةاكز اك هلوق) انشايف ماعطاال سفنلا ل_:ةةرافك نالد.صلا لةةدارملا لب وهسلتقلاو ىنمعلا
 كلا طرتسثب ىيفاشلالاقو هلود) حاتفاا نءىوج ىذالانع قلحناو (حئارطفلا ةةدصو
 ماعطلا اذه كتتمعاأ لاسقب افرع ءالزك ني ماعطالاو ة-بالل عفدأ هنال (اضبأ تارافكملا ف
 ةقيقحلا نيم ايف نالادارعنوكي نأرخ الا ىف عاج الادار وهوأ هلع نصف ككلمىأ

 ةاك لاك كءلمأااهطرعش نم نوكمش ةم>او َهق دص اهنالوز ومال كلذ لكو كرتشملا قف مومعلاوأ زاسجملاو
 ماعطالاةبد_ةلاو ةرافكلا هباء صوصاللانااسنلو نعلا ةرافكحو ودك اورطفلاةقدضو

 صنلاةلالدب كلقلازاحامت اوةحانالاب كلذو انعاطربغلا لعج نعةراسعهنال نك-هلاىف ةقيقحوهو
 لقتالو ىلا عت هلو ىصنلاةلالدب مرصامةشو ندلاولا بمضن ا ىرتالاةقيتحاب عنمالاهب لمعلاو
 ءادالاوعاستنالا رمق هبلع صوصنملا ّنالهن دوش لا قالك فدفأ لاو هوادارم لصالاءاسقت عم فأ امه
 فوطعلل ةفص ناكولذا ىنمءدارفنالا ىلع لك ه(ناع ثم هلوق) ىايز كيلقلا ىضتقت هودوسكلاو

 امد ها

 هلوذ) رم لك الامضلارو صلا لرقر سلا ىف لك .امنيسلا خفر وهملاو ةمهقالامضلابو ةرملا مغلا

 ةفدتح ىأ نعدرجلا و لوق)حانصملانعردملاو فلاءاشعلا اذكودملاءادغلا (ةادغلا ماعطءادغلاو

 ن.ءاشعلاوأ ن ءاد_غلاىنمهداصتا طرتش ادكوىبارءاشعوأءادغنءنرتسلادحأ ىلع درع نأالا(خا

 فطعلا, صوص الذ ناالا#ادرانءامواسننت اهتفلع ب د ىلع هناىلا هبراشأ (هتعتىدتفاىأ هلوق)

 7 منا رمان قدعلا ناك اذاا موق ىلع قرفلا هجوو ىبتن ىف رافك نءهقاتعان ىنعاليكو 58 ماذك

 تمن ىد داهييز
5 5 4 37 

 . 0 0 ب 0
1< 

 3 5 تو 0 .
 - اعييرإ كلل. 1 اكس

 2 و

 0 0 هرج
 0. /طضنإ و 0

 2 . 2 تحدي

 / 3 ل 5



 (نمعملا ف نهىفاثلاءزحلا) 0

 لدرانهف ندلاءاضق دعب اءموصلا ص+ هنا هنعىو رذانيلوةلا ىلع ل درامدهم نو هلوقو طنا نع

 ةيقر هكا« ىو ناتر افك ه.لعولو هرظتنب تئاغلام هلولورهتلا باص مذ اذك كح مدعلاب قلم هلام كليو !ٍ

 هريلعلل فرص: مريغ (ناضمر هلوذ) ردزاحهسكع وزحملىرخالا ن عقّدعأ ءاوهدحأ نع ماصف 5 5 0 0

 قهنالاقتسالا موزاهحو (حارحتلا مووهم وصى لدول ي> هلوق) ىوج نيت دنازإ انوالاوفلالاو مة كرو نا

 ناضمر فرطغلاوا لتقل ةرافك ىف ض.دلل ترطفاولام فالخ مانالا هذه نع نيدلاخ امهموص نم ةعس هرب 0 0

 اد_هنءو ةداع ض.ح ما اام.ق سدل نيرو دحتال اال ضل اد ءباهءاضق لصتو فنا: ال مح نر / هو الإ -. 0

 مولوعاتتلا عطقب سافنلان ا اولاقو طا فاك تل.ةّسا تضاحامدعب تس أول اضًأد2نعىور و ف 0 ا م رو

 ن.علا: نا 5 وضل الت قيضاقل ليقتست اذكو عئادنلا َنَ ربت تلمقتسا ض2 ادعءاضقلا لصت 000 نم ٍ بولو

 ماو 0 7071
 هثزح ثدح ةإهالاننرهمش ماصاذ| ام فالذع ل ماكل الا هُنزحال ل هالاريغد ماصاذا هنال (لامقتسالا ا كسه / همز هلوة) رد لولو (رطغا م هلوق) نبع حرحريغن ا .ترم موصت نأ هنكعف ةلءلق نيل ةرافك هدم نال

 دق (امسان هلوذ) ردالفتراصناو رطذأولءاضقالو (اعوطت هموص نوك»و هلوق) نصت اناناكن او 00 2 ةاا كا دك ءأ عا 3 2 00 3 6

 هبالمودلا ق هنع قعايك ىسانلا* طو نعفعب لواقافتا فن أتساادماع ارابناهعماحول هال تاحسنلاب ار“ لعوب 9 7
 مالك ن مداف_هوهو رهنامومفادق سدلا سان هلو5 نافرعادبسو ثدي سايق] فالح ىلعهمف ا ولي ٍ و 3 5: - : .٠ 5 1 35 ع و. ا 0 0

 موزنهسوو طقفلوالاةلئس ل! قوهامنافسوىأ فالف اقاغتاىأ (مودلافنأتساهلوق)حراشلا وال( ناكر ىلإ
 انازويل هو/ 7 7 مك

 توقد ريفكتلا لق ءامولابو هيلع صوصتلابيترتلا تافراطفالابهنانم ىلب زئاهرك ذام فانئتسالا 2
 مهاحولاك موصلا هيد-فرالروك ذملاع امولا نالراطفالابالا فن أتسبال ف سوروبأ لاقوة افكلا مدقت
 قو سدسملا نع لكدااريخأت فانئّسالا ىف نالو هلاح ىل_عامق ا سترتلا ناكف ةفصلا هذه اهريغ

 ىذتقي صنلانأ امو فنأتس ال ماعطالا لالخ ىف اهعماحول اذملو ىلوأ ناك ضل ارخأتىضملا | ع 1 0
 ا 1 : 0 5 0 رم 11 3

 نابجوهرذ تل طةسو مدقتلا تاقادافءامولا نءاملاخ موصلا نو كد نار ع طولا ىل_عموصلا مدت ل ” تاير نإ 5 ا
 د_.ةمري-غ هنالماعطالا فال امهطوق-بحجوالامهدحأ نءزهتاانالءالخالاوهو رن الا' أب 0 ثعلب 00

 لع امدقمموصلانوكي نأ هبرذعت موصلا ل العن ىقهثطو مدقتب هنا مدقلار دعن هحو ىليرمدقتلاب ا كل

 عملا نالفنأتس الاءسان ّئيطوول للا ةرافك ىف هنالر اهظاا :رافكردمق انش هنع هنالخ | نود سدسملا 0“ 5 و ,

 سلو ى-ءعهللامال هنال (ماد.عالز حلو هلوق) ةرهوجلا نعرهن موصلاب صن ىنعل اهمف ء طولا نم

 روداو هدابعلاىءم نماهمق املفصنتتملا ف اوتارافكلارئاس فال هيأرا | ق> قلعتل هعنم لكولل

 ىفىسراهظارافك ىهد.ع قتعأولف لاملاءال ارلا ىلع موصلابر كيا موق ىلع ءانب هفسلابهملع
 ناو هلوق) ايزارت>ا اد.ق سدل (راهالاةرافك ىقهلوق) ةيناسولارخ نعرونهريفلات نع ئزملو هتعت 0 6 هر روس

 ماعطانافراصحالا ىتالاهل هيف هباهأ الو كلان ادقعت امهئالز ص1 هرمأب واو (مدسهنعقتعأوأ مطأ || (. 7 طر دامي ف
 9 3 5 ع ا | 00 : را 4 0 0 ع 3 ٠ مولا 47 وعن

 رصدت نععنادلا قو ىوملان ذاب مبدع !ىلتب اهيا بجو هنال مم |تاناتحف هن مزح زئاح هنعىلوملا 0 / م

 رحب هلع تبحو ىةءاذاف قحءالوم ىل_عد.»ال بالو درعلا ق# همو ننال كلذ ىلوملا مزلم ال حن ركسلا 0

 ىأ هلوق) هيفرهاظوه ل. زاوحلا,قداص موزللامدعذا فلا ىفامىنانبالعئادملا فامنالعاورهنوأ|] 224 . رحم هريس 4
 : 0 00 يي 4
 ىلع نا تارافكلارئاس ىف زوال هنا نمرهتلا ىنهرك ذامىلاريثد (عاص فمن نكسه لكم اا 2 افيو 0 اى
 قرفلافهناعو عت هناو دحاو ريغهر مزز اوجلا نا انمدقو فالخ ةرطفل قو عاص ف صن نمىلو ادح اولا ةدالرر: دام

 هققدو - ف7
 يه

 هطذحما نه ضعبل اعقدواو )ع «ةةدوأربنم هلوق )اهريغفالخةرافك-ل|ىف هماع صوصنم ددعلان ا

 فص غل رق عاصفصت عفدول تح هءاع صن امربغ نم( هةعقوأ هلوق) روز احريعُسلا نم ضءدلاو

 صوصنما ف هريعلانالزح هغلم هتعتورع اص نءربعاسص ف صن نم لقأوأر يلا نءاعاصوارب عاص

 مف فن سا مهد صل نات سنحلا كلذ نم :ردقاممهاطعأ نيذلل - نأ هيلعوو انعملال صنلا نمعل هيلع

 هلو3)



 انو (نيكسمالنم ىلع)

 |( د.ع ف دنررسوأ هلوقإ) ره عورشملاريغت هيف نالر ثدع هلوقوغابو ىتع ىسهتنارع الاراهظ نع |
 | نكعنامريغ هل موةرافكمال قامعالا بسب هكنام ىلع لد> فصنلا ف ناصقنلاو نممالكب هقتعا هنال
 ةيرحلا قدتساهنال (ىكوالاىف مص الرفزلاقو هلوق ) ب زاهتنعنيكسلا باصأف ةم هناا :اث مضأ
 دح ودقوارع قوةرع صا ريمصتو هو ةنقرلاريردت بجاولا ن |كلونلولاءأو ريدا هم ثاف ةراكل اذه

 هلوت) ىليز هدوجو لق مدي قلعملاوءادالا طر د, قلعم هقتعنال ةنّكلام هقر ف ناص#ن نكاد

 دقو رقز هدم ه.>وت ىف قس! ف ىلوالا ىف عسل |مدعاما (ةيناثلاو ىلوالا ىف مصبال ىيفاشلالاقو

 راوحلاف ُ قلد هطرشءارشلاو دم ارقلا قّدعلاةلعنالف املا ف ةحلا مدعامأو هراوج فرع

 6 كالا 27 هلوذ] ىف ءلافاملفلاخموهو يلا ا|قرفزا فالخ الدب ناش لامزاك نمرهاظ انا ىجاي لاف لارا مترو | دموع عنك خاضوا ىودحأةعداف تدل ل تيد

 ل 0 2 ةصضولاو ةق دصلاو ةبم هريع نعزارت>زالال زمشلاردنيقتل نانا اخ( (ما هثروول هنا ىلا ةراشا

 0 وطرب . لا : اا نعهنىون وهو هنهلئدوأوأ هءلعهب ق دصتوأ هاهو ول تح طقهذ ثرالا.: نءرار> دال لد

 0 ما تاو كيف واةلالئترشلاف ؛لاقاملد نعو اي هعنصرم_غنم هكمامىف لخدي ثاريملا رالهّنزحال ثم>ةرا افكلا 000 1 // .ر يكنرب || نعد. ىونودو «ةرواذاام فال لوبقلاوهو ههنصب لص<بانسالا لهب كملا | نال ءارشلاك ءأ>أ ||
 حور 7“ كيو 5 اسوا نان نعضلو) هنالن اعغلاردبق (هبقانعتو هلوق) 000 !كّقلاب ءارشل :لا لدبأ

 | 1 1 اذاهناق أس هه>و وعادفللان ءىوج ًاقافت اةرافكللا نع لرعشم د دع فصارب ردع مصب ل ا

 صن قدعأ ىعملاذا عملا سك فصن ىلع ى طع(: .ةايررح مثهلوَة) ضوعب قتع نوكشديعلا يسب

 هناعج دعت هن وان" هفمن قدح كرتشماددعغو لوقت نأرهال اىذتقم ناكو هدقان ىتعأم كراش درع 1

 هنو هاضرر لكاس اذار (ئتر وصل اف هلوق) ىدنجرللا نعىوج

 باشا |لوق ناملءاو ه.قانررح محاهنمر هاظىبل طوع هفصنررفهلدععلا ناك اذا امة روص فو هنقان ْ

 كا ناسا دمق نر هلوذ نانم رهلاف كك دام ريش ناتروصلا

 ىنك,ال ناعذأ ادردث دالاو نيعضتلادعيرشأ الام صنلاق اًمءاىلوالا دع !!نامةادار اانأن 0 رعلا ّ

 راصف هلكق تع هزم قع ة«فامهدنعأز هم دال قا ةعالاز ال (زودت امهدنءوهلوق) ى ممن | هل سما عضول أ

 ضوعري_ةباةةعنولب مل مدا ارْسومناك نا قتعملانأالا ة؟لفوهو دلع كم الك ا ّ

 نك-ة:ناصقنل |نادلر راك ع رضا نيرون وات 0 ايي ارسم نك ناد هزت ا

 5 ناونلا: لمتنا غم ه شل را اكله ف ل صح ناصقنلا اذهو هبف قرلاةمادتسارذعتلرخأ الاف صنلا ف :

 صولا تاهدل ناصع تلا كلل3 نأ هيقااباع درج تتصل 5 اذاام فال هر اكل |نء هنز<الفاصقان ا

 قتعأ اذاامأو ىرفلا مص وف كلما ل.قءادا اذ هنالانه كل ذ كج الوءاد ءالا نم لع« ىقتعلا تلد ٍ

 دق متوفص لا نالدجو ةسدسلا لبق ىتعلاهيرومأملانالسف قابلا ىتعأ 3 اوعماح مفصنلا

 ناك * ني اناا لا قاستعاف ق.ساكامهدنع قع ئرحت مدعلهب هنزل أامهدذعو سسملا ٍ

 ناهشر ربردع ىهوريدقتلاو فو دم ىلع فطع (دحملناف هلود) ىلد رس سلال. ةهشرلا قانعا |

 نافدلوقو ىوجر طا همف ةمقر ريح ىهو هلوذ ىلع ف طعنا حاتفملا قهلوقو :عااهد ل ناف اهددو 1

 همز اهنلاجاستح 2 ا امى ن 5 ناب دحإ ٍْ
 ةمدخل دعه ناكولىدادحلا اذ اذه ىلعو نكسملا فالخيةناز لاى لاق هيناخراتتلا رك قتعلا]||

 ريمغلا ع جرب نأ ل ومهمالاكل قفاوملا اوهاذهدعلا دب ىهتناانمز نوذي ناالا موصل اهل زوال

 همدذع نمددعالانمز ىلوملا ناك اذا موصل ارا او لءةولو ىو لاق رهن لقن ىلا جات هنكل لونا :

 هأزحَأ نيدلا ىدأ ناف هلم نده_ءلعن 2100“ اذاامأو ىبتناهسجو هج وهل ناكل هغتعأاذا ١

 رون نيلوقلا لسع لديامد# نءولاقاوقتعب وةمقر ىرتش كل :الل قو هنزح لءقذ هدول :ملناوموصلا ْ
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 (نمعملا تف نم ىناسلازملا) 0
 2222سلل  تر
 ءادمرزاوءاص ريلاوءاشعلاوع درقلاوءاقت رثاو نمزعلاز ودعا ذكو (حلانمنذالا عوطقم ناكءاوسو هلوث) 2

 31 الا ىل_عرذ_ةرناكاذانمتةملاو فنالا عوطقمو نأ راو همعلل ار عشو نمب بالا به اذو ىننخاو لح 00

 عوطقم نءزارتحاللهمد.ق (دملاوأ لج راوأ هلوق) ردم خطملا عر دةءال هنالنانسالا طقاس فال د بدال

 روعأوأ ابومعوأ اصحخو الاقل (بومحلاوأ ىمخلاوأ هلوق)نتاا قهبرصتلا نأ ءاكنماجرلاو ا نيددلا |] 5 نوي
 اذاالا(مصالاوا هلوق) ربكنتلا ثدح نمتافوطعملا قناتتل وسان د[ ناكل ةدترءوأ ادترموأ مضأوأ 0

 ضعبلا د :ءديرملا فالذت فالعخالب (ةدرملاو اهلوق) رهن ىعالا ل زنك هنالراتتحلا ىلعاشيش عع ال ناك
 دجأو كلامى اقهرو أطل الت ىفاك (ةرفاكلاز وعتال ىفاشلالاقوهلوق) ىن.علتقلا قت -مهدزال
 ققض دقو ةنقرلا قات ادلع صوصنم لا ناانلق هللاو دع ىلا فرصت الف ىلا عت هللا قح :رافكلا نال
 هلوقلهبلاناسحالانمعنعالىلات هللاو د_ءهنوكوي ىن.ءادسةتو اًقالطاصن لكى ضني لمعي نأ لسالا نالوّبادهورامتخن!ةوسىلاهيلاك ةدصعلا هتنراقم م ةءاطلا ن منيكملا قاتالا نم هدصقو

 هجونمنوكلاهموتال بوو ىمخلااذكو (حلارفزلاقوهلوق) ىاب زذي الاهتناكاهنيالىلاسعت | ىبي سانا كروز ل
 ريصت الككلاملاك| مبتاوغل تاذلاريصتالو نان دئاز نيتعفنملانمتاه ناانلو دالبالاو لاما ةعفنمتاوفل || 4 0 0

 لوقل-لدبابلصأ نكي ناو ىنعب (مدالازو<ال رداوذلاةباو رىفوهلوق) بج ان اود هلل اتاوفد 00 ا الو _

 ةلزئعممال ئزص عمم هيلع عصول تناك اذاهنأ,رلا ف مزسو لصالا مصالاز وحال ل قو حراشلا | |.” كي ٠ تعينك 1
 خاشملا ضع دنعوهلوق) ىوجةاطمالراهاملاةرافكن عىن» (زوال س رخالا قاتءاو هلود) روعللا 5 5 رب ةالا

 رج امدغاو اةكروصال هنيلاةزافكلا رضوا ب رحراصت درلاهنال (ابتعدترملاقاعازوحال || ةمتالو كشر اك حنإلب
 ىذتق زوال هيلا ةرافكلا فرصوايب رح راصةدرلايهنأ_ ليلعتلانالعاو انش قالطالابهذملاو 1 6/4 كلا تان

 ع رد ولدقلا قاقدتساب عنملا للع ثدح ىننعلا نع قام فالخوهو ةديرم اوديرملا ب قرقلا م كيرا م". اوإ 00 42 3و د

 نالكالذيدمق (نيددلاىتابباىأ هلوق) ست لي ل: ةنالاهنال عب فالخالب زو ةدنرا انا هلع (تاي / > "عدا

 زاوجلا عنك هءقملا سح تاوذنال_هالاو رون زئاح فالح نم ند لاو نيلج رلاىدحا عوام /

 ْ كي نا 0/2 اكلاه نوك ةعفدا |سنج تاوفن وهعفانهءاقسنوكت ىنعمناسنالا ءاقبنال عنعاللال_ةخالاو
 |ةرهو ا نع ىوج زاوجلاعنمالنيلج زئاىتاسربا عوطقءنالنيدبلا ىايبايدسدو ىتايزنهعأأ م الى كار يي أ
 هناىلاةراش اهلو5) فال نم ناك اذاام ال ةعفنإ | سن-تاوفل (دحاو بااحنم هلوق) لل ب 0 ال

 (لقس ال ىذلانونجناو هلوق ( ثتالثئهو اهرثكأ عوطقللان اكاذاالا ز وام .هريغ ناكحاذا
 هعدعااذا هل رك قمفت ونس ىذلاوهلوذ) لقعلا. الان وكمال ح را اوما عافتنالا نال قشالىأ

 امم قرلا ناكف ىرخأ ةهىهجو نمد رح اامهقاقدتسال (داولامأو ريدملاو هلوق) رهن هتةاقا لاح
 اراصاملل .:امهةاتعاو هجو لكن مءاشنا ىذتقي ول كسلا ىذتقي هءةررب ربتش ىلا عت لودواصفأن
 | وه سفنز هيلو (اًسشىَدأ ىذلا بتاكملاوهلوق) ىليز هجو لكن مءاشنانوكيالف امها ةهعسم

 | لو هقتع مص لبق االلاقواف قتءعهمهو وأ داك نءدأر باول رامشخالا قو رداشسش هئادادعد زاوجلا هلح ل
 راشد عدر نم اهتءارب ىلءاهق الط قاعملا# أرملاناهنمدؤي نيهاش ملا لاق رج ةناكلا لام نمأ 75

 عفتربالوه-:هئربلاراش دلانمعب رلادر ناو قالطلاعقوءاربالاد رو كلذ نماهجو زتأربأولالثم
 3 2 0 نال (مان ا ىورو هلوق) دج ودقوءاربالاة قيقح قالطلا هءلع قادما نال هءوقودعب قالطلا

 ماك هفقرانلا رى ذالفائيشدؤب ا ىذلابتاكملافاما (ماث شدو مناك هلوق) لدبب تع 00

 قتعاهنالفةثلاكاىامأو قتعلاةلعةسنلاةنراقلف بي رقلاءارشامأو هجو لكن مارب رت ناكسف |
 ترخ بولو ىوج لعافاا ن ملاح (ةرافكلاءارمثلاءابوانهلوق) لن زدوصقملا لصف نيمالاكر هلاك ة بقر

 هازقدشاا يك قمع هارخ اقدر اهظ نع روشدعي هقدعل هانأ ى راشنا نأدهاكو ةناخلا ىو ز<هنعةبالا ْش

0 



 1 (نكحيال:ءىلع) 'ء
 ا ا

 اهلوق) ةرهوجلا_ءىوج ةساكواةلسهةكولمواتناكةّر- (هتجو زنمالاراهظالو هلو3) ىجلب ز

 | تاحوكتملالوانت,ءاسنلا طفلو هي"الا مهئاسن منو رهاظب نيذلاو ىلاعت هلول (حلا هتم نمر هاظول تح
 |مادختسالا رو هةملاامناو ةمالا قدوصقع سدل لل ا نالوءامالا لو انة.ال جاوزالا ىلاافاضم ءاسنلا ظفلذا

 نيعلا كلل ع.تامف لح اذامب ردقلارة دوم نو كسحالف | هؤطو هل لحال نع نمتلا كلم تش ىتح

 قو عن الا ىلعاهّد رهل سيل هريغو|عاضرباهؤطو هل لال نماهدجوف ةمأ ىرتماولاْذِنو دوصقمال
 اقالط ناكراهظاانالو ه.لعةصنلاو (كلاملانالخ هلوق) ليز قامالا عنتوف لصا ةحوكتملا

 الع نوكتالف قالطال لعع تسل ةمالاو ةرافكساب تقوم م رت ىلا همكح عرشلا لقنف ةملهاجلا ف

 حاكنلاكهزاحالا ىلع فهو:.ملاسناو ثةولا كلذ ىف همس شتلاب قداص هال (راهطلا لطب هلوق ) ىنمءر ا هال

 هل تش هنا ىنعم ىلعد ملا | قوقح نم هنال لو ضفلا نم ىرت_ ملا قةتءفقوتو هقوقح نم سل هنال
 0 انتودمكت هادا 11و ىموف لب كلذ حاكنلا كل ؟ تنثبالوءاش نا نتعب نأ قح كلان
 1 0 / 0 1 فوقوملا ان الثا هقلطول هنأباوح صان هواضن اهقوة-نءسدل قالطلان وك نع نا كاف 2,

 1 ١ 4 اكراصف نوتلاراهانلا فاض أ هنال (نههارهاظمنوكفهلوق) رهن ةلمحلا ف روطةوهذام ردقال
 . 6 /ٍ ناي تشر هنلعةرافكلاتر ركت سلا وأ سلك ىفةدحاو نم راهظاار ركولو رردقالطلا نولافاضأ ذا
 ا 007 ا اذاعة لال نرشلا قدد.ق نكل ىوحلاور هلا ىفهقلطا اذكءاضق قدص ةىفا كاد كالا ىوناذاالا

 تر 1 0 1 ناكاذااع هل سلا دست ن هريونتلا نمو ةماال نشا ىنامن ا ىلرهظ م سلسال سامع ىف كلذ لاق
 هللاو رعشلا قزاَخ 0 ُّى ولو اَتاط م هقي دصت ىذتش اهرهلاىفاخ دلو ردلاىفإك رقعملاوه سادت

 0 د راهظلاىفاهنا قرفلاودش_حاو ةرافك هيلع ناك نونهحل اول هنال راهظلادبق( لك در فكو هلوق] لعأ
 ل 20 : للا اهحاكتب هةلءواو دحاول وهو ىلاعت هللا مدا ةمرح كتملءالد الا فو نهد دعت ةدد تم ىهو همر ا عفر

 1 ع يا اوقإ ةيناغراتتلا نءرهم ةرافك هرم لكد هملع ناك ة رم هنامى أر هظكى ع تناف ك_:جو زنا لاق نأ:
 عمور. ةلحنربل كهزجس || نهم رق من كيرقاال هللاو نطل اقول ك ةدحاو ةملكو نينمرهاظاذا  (ةدحاو ةرافك هبفكم كلامم او
 ددعتتف نونم:دحاو ل كح ىح ىف ت ات ىهو هم در اءاينالنانعلاناانلو: داو ةراقك الا همزلب م

 هت هنمو ىعلب ز ىلاعت هللا مساهم رح كد هنف بوم رافكلانالءالمالا فالك اهددعتو :رافكلا

 . نانا صيصملا لوق نمد. ةّتساام ىلعالاكتادسقتلا ل |رتاملا هناي حراذلا نءباكدق و حراشلا مالك ى ان

 در ظ 0 "٠م م هدي
 5 7 فذلا هنع هللارفكن م ةغللا فو اعرمش ىأ (ماةرافكلا ىأ ىعوهلوقإ:رافكلا ىف (لسف)#
 صوم || قدءراهظلا ةرافك هيادملا ف لاق* طولا لق ىأ (ةءقر ريرت هوة ) ربخ ريفكتلااتهاهبدارملاوءاسحم

 دنقي هناف ه.فدراولا ص لل انيكسمنيتس ماءطاف عطتس لن اف نيعب تتم نيرهش ما.صف د1 نافةمقر
 اذكو هلع ص.م::ارهاظ موصلاو قامءالا يف اذهو سدسملا لمة كلذ لك ب ترتلا اذه ىلءةرافكلاا
 ةقرلاو ىنرتناالالءطولا نوكمل ءطولا ىلع اهعدقت نمديالف ةمرهلل ةمبفهمف ةرافكملا نال ماعطالا د
 قاتمعا هيفكي هن اىلاريش ةبقرتا قالطاو ءزجا مسان لكل ةمهش كوملهملااهب ىع« قتعلارؤم لصالا ف

 رم-غةمقرلا نوكت نأدالهظفلور حصل هيلث صنزوحالاههدنعو فسو ىأ لوق هنأ الا [مهرهاظل
 ا هراهظ نعاهتّءاواهارتشامئابتمرهاظ لجر تحت مأ ةمئاخراةةلاودي ريهظلا قاس ,ممرهاظملاّأرملا
 اذكو (متاةرفاك تناكءاوساةلطم هلوق) ىوتنافسوب ىنالافالحخد هو ةفيتح ىأ داعزصل لسق
 اضإ أزاحاهتع نويدملاوأ نوهرملا قّتعأ اذاوهل رب ىج ربالاض هرم ناك اذاالاوض. رااو ةسدعلا نب قرذال

 د_# نع ةياورقالا مدلا امو هتام- تلعاذا قد الاو طءملا قإك هلا للدواذاد وصلا ذكو

 ىل- ناقهلدس ل ملاذا اذه فلا فاكر وصالف رحل ارادف فرح اد_لاامأ هع وعولو زوال
 !اينافاضتؤلو (ةري.كوأ هلوق )رهن اعضرمولو (ةريغصوأ هلوق) ةيساهراتتلا نءربنهق ردات ة ب



 (نمءملا نت نم ىناسألازلا) |

 11 كن ل كا لت دا نتا ا حا دع للا داع اد حس
 هر اكان ال هلو. دوعت الاهطو ةسدعب ةرافكل !نالهلوق لادداو ديدج تدسالا هلو فذدح اوصل ١

 اذه بج ومزنال 6 ىالطلا جيوكلا نانا هلود) رهاطظوهإك طقستالاب وح ودع 1

 اهتطو نع هعانتماراهظلابجومنااناةاهراهلظ ضن دقفاهكسمأ اذاتاحاك-: اهكسعالز اهمثتلا

 لصاحماو فاضملا ف 2> ىلع اوهام ل طل ىف ااوناقاملنودوعب مثهلوق ىدقهرلع مزعل اودهضقنو

 مرت بحورلراهظلا ن اامهدحأ نيهجو نمدساف هلادو ع راهظلا بقع قالطل | نع توكسلا عج ا 0
 |هةالط نع هبوك هي لصتي هنالك ربهلاقاعفو ىخا رتلل ثنا ىنالاو انك اسمادوعلا نوكي ى-دقعلا 1 ار 0

 رجلا ىلا عفرلا نعنتل بارع الريمغت للا ذهىف (حلا هذ فنو ىنأ نارك ىلع تنأ لاقاذا ىأ هلود) ىنبع 0 4و : ع م اواي ءيلعمرجتاشالاءذهنال(ابتطو هكوق) ىلزالصأ سئلاظنل نمو غيالد باذهو | ماس[ انييوز هدير

 (رهاظموهف هلوق)اهجرفواهذفنو فنسملالوق نء خلا ىلعتنأ لاقاذاىأ هلوق ريخ أ: ىلوالا ناكو تزن را
 (لاهتخأو هلوق) ىلي زءاضعالا ذه ىف ق قدك ىنعملا اذهو ةمرحم بةلام هدشتالا رسدلراهظاا نال || "كرو 0 0 7
 هتخابدييقتلاورهت مدقتملاعاضراا نمةمول عمودي ومان ممر نال ىلوا ناك اة هذ هفذ>ولا| < 1 0 0
 هلع مرا اود سأتلا ىلع دل نرتمرحنالا,تلاخر|اسبتعوا اهتحأباهبشولا عزا ارتجالل لا هدنعو نم 0 8 00

 دق (اعاضرهلوق) ىباب زعحمامدعل هت اح تتاموا|هقلطاذاف عجلا لجال هتهد2ىف ىهتمادام (] كح ) ور
 هلوقلرخ (تناك هلوق) ىنععسملا نعاهب ريس ءاضعالاهذهنال(حا كسأر و هلوق) ره لكلا ذ نب دس 8 6
 ىلع فةودتىنلاهناناك ىف عورش (حلاتنأب ىرن تاو هل اوق) حاتفملا نعىوج هيلع فطعامو كسأر 1 ١ ا
 مالابهدشتهنالانابناكقالطااىوناذاو (اقالطواهلوت) ره ةيناخلا فاك ىلع ف ذحولاذكوةددلا |. "تعا كر دلي
 فذصملام زاك فورردنبءت نا جرتافاهتماللك لمحت طفالا نال(ىوناكفهلوق) انش ةمرحا ىف 00 تب 0

 ىدال |ىعت ؛هموعال همشتل !فاك تناك املحراشلا ىنو فلا نعر م ئشد كحال صوصخخدارم ممتد

 دج لاقو هلوة) قالطلاو راهظلا قحف ىن» اوغل هنوك" ىءذاذ ه ىلعو رهتلا ف لاق ةماركل | ىنع

 ل ناك اذا دل تغدو ىأ نءوةلمجلاقوضعلا لخ د.فاهعيم ا ويش هنال (اراهظن ركجب

 هنىون ناو صنل انني« مارحل نال هملع لمعت صنلايهيلع ةمرح همأ نالءالب |نوكي هناهنعو بضغلا دام ور كا

 فخ اهمكحو ءالبالا بس نال تامر ىفدأ هب تبادلا نوكملءالب انوكي ف سون ىنأ د نع فريغال ميرا 5 0 كه اي لاو
 30 عئتما اذاىذاسقلا ريصالو لاعلل تشءالورخ ابو ز دعب همكح قالو ءطولابهعفر ن كو 6 ا 0 0 2 0 0 2 26

 داوعبدلا مساجما ب : و ناذعضاقىلاقو هيصة ه.شتلا فاك نالاراهظنو كب دج دبنعو راهطظلا ا 3 7 5
 لكيلا دعاراوظ. وكي هنا مالاو ف سوي ىأو ةغينج ىأ دنع عاليا هناؤسألا ضعت ف ركذمرغلاىونإ] كلما اتاي و/
 عج ف حأل شم ىلعتنأ هلود لمموهذ اك ىلع تن ألاتولو راهظ هد دتلاىدك و ماع ردتلا نال 0000 2س 0000

 ىلعت نأ هلوق نال (ىون كن اقالطوأ اراهلن م" اكمارس ىلع تنأ هلوقب ىون ناىأ هلوق ) أب زانرك ذا ا / دايلي فن 5
 نوكي نا نم هروب رذمالف ة_هرحلا كة د.كحأتل اك هلوقو ة.نلاباقالط نوكمف تاناثكلا نم مارحأ تالي. هن 0

 ىو ااهلكمفار اهظ ناك اسهر هظر اهبشولو همأ, ةمرحلاىناهرش هنالراهظةراهطظلا ه.ىوت ناواقالط ىالهيرر 0
 ظفلهنال (راهظف ندا نك1نا وهوق) ىليز مراه رصتلانهةماركلاوربلا لاح ا ىفتناو ا

 هسهرج او ثأإملا لد زال راهطلا هم هرمحلا نال قالطلابةمر ا نودراهظل ايم هرم او ىفدالا هب تنشق لقت
 رك ذنال(ةفينح ىأ د :ءراهظفهلوق) رماصهجو (ءاليافسونىأد دعو هلوق) ىلي ز هلي زثقالطاا
 ادد ل اذا ىفاراها ن وكر هنا هم فرعو نا رة د الن ردراوظلا تناختج رب رهظلا
 دنع مث همالك لغم امونم الك ن ال الر وهالبا ىون ناو( حار اوظلا ىونن ا امهدنعو هلود) رن ىلوالا

 هلو ارهاظمربصن الو تناي مارح ىلع تنأ هاوق» قالطلا عقو ال هنالاراهظ نوكمال قالطلا ىزن ناد
 هيي قالطلاو هظعلب راهظلااعم نانوكيف سوو لاقو عدنال ةنابملا نمراهظلا نال أر هطكتل ةذمج

 ىلبز



 6 : ) نكح هال:م ىلع)

 دهمدنعو (ىل.ةتااوهلوق) ىبلن لاق قرفلاو ماصصلاو ص. لالح ءاريتءالاو فاك_:ءالاو
 ةاظك هلوق) ةوهشاهج رقىلارظنلاهيديرب (ا.هومتو هلوق ) رد ةقفشللاها قت هلرقس نممدقولا

 ديالو ةياغراهظلا في رص هنالدجوت لوأ نا هنمتدج وءاوسو رمت ىلع فذحوا كمأوأ(ىأ
 ةملال نم هددقلا نم هير ةلدرك و ارهاظنوكمالىثأ تن لاقفاومع مالكلادردتولذا هدشقلا ةادا نم

 رادب امتدردعب تقف رس تناكوأ دقعلا سفن اواهارتشاوةمأ تناكولا ذكو راهظلايدوعت هيلا تداع ||
 ريفكتلا ىل_ءوراجا ىذاقلا ىلعو* طولابهملاطت نااهلواول ةرفكم ملامهل لالا هارتشا ثتءدسو ب رحل

 ملامقدص ترفك لاق نات قاطب وأ ةامرادلا فداز رفك. نا ىلا هيرضدر نان سد حلا ىأ ثبح ||
 ىاذك تقولا كلذ ىذ« راهطلاطتس ةنسوأرمثك تقور ودق اذاامأ ههقلطااذا اذهسذكلاب فرع |
 نءرهم سا#لا ىف ةمرشملا ىلع ناك ارتتدشم وأ نال ف ةثدشع وأو لط» ىلاعت هللا مدس ع هقئلعولو ةيابغاا| ||
 7 ترب رماجرمعلا قةدحاوةرمالا هماعهب ىضقبال ءطولاو ءطولاالارمفكتلا ىلعر مجالا دئافاللوقأو ةمئاخا ||
 لاة>القادملا ل كل لوالا طارتشاو لج نال ةرماهثطوامد_هناندنع راصولا 33و م-ةلاق :

 درو ل

 (مي (مهلخ 2 || راهظلال ف اهأط ملاذ اف ةلْثسملا ضرفوىللاق ةباغلا نع ىوج ةولخلاب اممكتلاه رمال نءىلا عقرب نأ |

 ١ دج برر فافز زر ا الا تارافكل | نمئث ىلعرمحالو ىلشل!لاقةيصءملاعفرريفكسلا ىلع رانجالاةدئافلاقيدقود.عبادبأ ||
 ا -كديبز ساعتلا نال( مارحب تسيل ىعاودلا ىفاشلالاقو هلوق ) :دامعاجن ابيل +ربجلا مدعدجوو راهظلاةرافك 1

 : (ةدوع م ىت> هيلع لمعفدملاب سلا ةقش> سال لوقن نو ةقمقمل اهنا اربالف همفزاحموهو ءطولا هيدي نأ ا

 يا 7 هلثعو ةمرملا عضوم ىفاطامتحا سايقلابدريش قبو اضفل زاحا لواذتي هنا لوةنوازالا ىلع لملدلا موق
 ا

1 

1 
2 
3 
1 

 0 رهاطلل مالسلا هيلع هلوقل (ةرافكلاريغ هيلعئ الو هلوق) زاجل ةقمشحلا نيب ىندب ىيلي زعسجلا عنسضال
 يلع مر ٠٠ || ىاهدوامب الرقغتسا ئريفكتلا لبق اهئطواذاهنالعاو باغ رفكت ىتحدعت الو هللارفغتسا عقاوملا

 و لبق اهعماس نأ هل لح ماءطال ايريفكتلا ناك اذا ةفنح ىنأ باعصأ نع :راوالا قئواضرلا ذورفكب

 2-ما (اهثاطو ىلع همزعهدوعوهلود) طوقسلا مصالاو ريفكتلا لمق :دمدعد تامول ةرافكلا
 نوكأ ءاوهو هعفر واولاتامضةن]نودوعب منديالا قدارملااولاقمهنالء ط ولا سفن ىلع مزعلاالافتطو |||
 ناكودنال راهالارا ةدارملان الاقنمده:أ دةاوةمردللا 1 را لاهعرتدعب ارتحاة ناب ]
 دوعلان ارازالا ف ئواضتسلارك ذو ردح دوعلا نمالةداعالا نماولاامنود#.ه مثىلاعت لاقل كلذك 1

 راهظااوه رافكلا بوجو دس ميد نحربلا ن ءىوج ةوهشةرظابوأو اهتحاتسا ةفنح ىأدنع

 ا نءاضن أ ارئاداردس نوكفدداءلاوةيوقغلا نس ةرئاددر افكدل | نال عادلا قايك ةماعلا هءاعودوعلاو

 هنالاهئطو ىل-_عمزعلاوهوحاملابةدابعلاوراهظلاوهور وظفانةروقعلا قاعتتىتحةحارالاو رظحلا]|
 ناطر امه لو حراشلا مالكر يش  هملاو هسكع لمقو طرشدوعلاو بشراهظلا ل بقو ركل ضقت .

 هم

 امبنم لك ليقوهئاقباىلعارداق هنوكواهقحءافيالاتسسماقب رطةرافكلانوكوهو تلابرمأ بسلاو أ .
 راهظلادع زيفكتل از اوج ىلعمهق افتاللاو قالا نيد فالعالم ىلرهظ لوردملا ف لاقبدسو طرأ

 اناا * فأجاب ةإاج اديع سا هي يس وج ديو تاخد ديلا جس مدعم د ع مدح

 ع ىلعو مئاالف كرت مث مزعول هنا ىلعو مزعل لمق
 ا دوعلاىأ هلوق) مرعلا دعب ومد»ب هت انأول ةرافكلا مد

 هطرشال ةديدو كشر ركش محلا نا هيل ءدربو بسلا وهدوعلان اىلاعش (ةرافكللاهء بحت ىلا

 حاممور وطمس راداميي لا نا طقفراهظلا هلعج نم ىلعو مزعلا الر اهظلارركتي رزة راغلللاو

 امزء(اهثطو ىلع همزع لول ةرافكلا ىف هنعبفسور جملا ىفلاق ةدسسلل لصنالخ طةفروظ وهو

 مثمزعلا س فني تءجواهتاالدكؤ ملا مْزعلا مدسعل ةماعةرافك الاه أطن النا هلادب مث مزعول ىتح ادسك وم
 لعإو لمأت هيفو عئادملا ن عري دج بد دالادوعت الا هطوةسدعب ةرافكلل |نالمهضعن ل قا كت طة 5

 ت 0



 (نيعملان 9م ىلإ ثل | را 007

 ةميخلاو ةينغلاو ريزتخاو م دلاك ىلع تنأ ةيناخلا قام فذصملا ىلعدرب نكارهغلا ىفدرارهاطمنوكي
 أره ءالباناك ارو. ناو ىون كف اراهظوأ اقالط ىون ناهنا يمل و لسملا لو ةوشرلاو ايرلاو انزلاو
 خلا ىف هلقنام دورولاىنرم.ظذتلاهجو لوقأو ىوتنا هلمأتف رظادورولافو ىوج اديسلا لاق نكلردو
 تنأاهلاتول ٍج-ءاسنلا سن نهنوك نا هر رهاظملاىلا عجرت ىتلاراهظلاطث ارث نمنا عئادبلان ع
 هنرهاظملا ناكاداامف هيدروامتا عرشلاو عرشلا» ف رعامناهنال راهظلا منال ىنب اوأ ىارهظك ىلع
 نوكيرل ةيناخم نع ىسام خلاريزنخماو مدلاكر عتنأ لاقاذاعئادملا فرك ذأم ىلعف ذئنيحو ها ةأرعا
 هلوق) فذصملا ىلعادر ودين اذه نوانالق ةسناخلا ىف هع املافالحراهظلا ىون ناو اقلط مارهاظم

 هلوق) حراشلاه رك ىذلا عبر فتلا ليل دباحاماهدسن اك اذاامصوصخ ةرها صال ادارأ (ةرهاصُموأ
 قدازاذولف تلق (ارهاظم نوكمأل اه ىزملا ةنياوااهسقزملا مأ ىهوةنالفرهظك لع تنأل اقول ح
 وأ اهمأب اهرسشف هنباواةأر ماب هوبأ فز هي اردلا امو ىوج ةمرعمم هلوق دعب اقافت ا ظفل فيرعتلا ىقةراهنلا
 اا كح ذف:وارهاظمرم هبال د عد :ءواولص احا كح ذغنيالو فسوب ىأ دنع اره اظمريصب اهشنا
 ةجوز مأ مرحتالو نبالاو بالا و ز ماك نوكت نأ نبالاو بالا هذ زم مأ ةباغن أن لكلا هلك ثتسا
 دافتسملا ىنازلل عجرباهمش قريعتلا نأ: رولا ىف باحاو بالا ىلع نيالا ةجو ز مأ الو مالا ىلع بالا

 قيسوأ اطلغةراردلا فامنوكب ريبعتلا نا نمرلا ف دا اعىنغتس هرولاكشاالف هءاعو ىنز نمأ
 لاقود# لوقاذه نكن ةياهنلا قاذك (ىواعطلا حرش ىفاذكهلوت) ااك-ثمهنوك نمىلوأ مق
 جرن كل مكلاوهو نيدلاريهظ ماما او ىذاقلالاق مامالا] وةوهو لءق ارهاطم نو فنو وأ
 لاقذفنبال فسوبوبالاقو دهم دعاها ىذقول مك 14| ى-ذ|ذذ ىلع ىنم فالخلاو د#لوق ىدام-لا
 لبالوأ اييلعاعجم ةديؤملا ةمر !نوك سدلهمدعو راهظلا ىف فالخلا ثوسث ىنمنارهطف تقلا ىف

 لةخاريغلا صنلاوأ عاجالا دوجو مدعاداسبتجالا خبوست مدعو الوأذا ىلع

 ىقهللعوارهاظه نو كال ةمدوعروظك ىلع تنأ لاقولاذ-ه عمو دسبأتلا ىلع ةمرهم ةسوخما ناف هلاوز نك« فصو را ءابال لاوز نكمل فصوراتعاب ةمرحندباثدارمل(ديبأتلاىعمأوق) روديز م احالق فسوب تأ لو ع راحل د5 كيا لم ها دوت ارطن فرخ[ ص: ةضرا ءمريغ نم لءوانلل
 ىنعي ةيتخالاو ةبمالا ف الضم اهمالسازاومل مزال رب غودو فصولا ماود رابتعايدببأتلانأب تفل
 ه.فوةدب وع تسل ةسوملاةمرح نا ق.ة2)|نأبرعلاف ه.قعت وامفاوز نكه4الناندو اهدنا

 سمت وأ ماباهردشت ىف ار_هاظم نوكيال ةيناخلا نع ةيلال مئرمشلا ىقو روثلا ةعجارع لعن مالك
 هش الولوقف ىبتنا ءطولا اًذهدهبثالولاق ةفنضحىأ لوقف ةوهش اه> رفىلارطاوأ اهسم

 هنامدقتو ةفمشح ىأ لوقىفاهبفزحملاتنب وأ ماب اهمشاذا ارهاطمنوكحج هن اف برسم ء طولا اذه
 هلاومأوريغلا ةعتمأو أ اهتخ أ ةنباوا,ملاخو اهتعو ( هنأر ما تخاكهلوقالا ضدأ فسون ىنأ ل وق هناو معلا
 ةبقررير ف لاقناىلا ممئاسننم نورهاظ نيذلاو ىلاعت هلوقل (هتعاودو ء طولا مزح هلوق)
 تناكو لصن ىهو اهآر تماصلا ننس وأ ةأرما ةملعث نبكلام تذب ةلوخ ىف تزن اساس: نأ ىلسق نم
 اسوأ ناتلاقف سو هلع قا لص ىنل|تتأف اهتهرهاطق تضغف تبأف اهدوار تاس اقف هان
 مالسلا هل عدإ تلاقاهناىورو هماك ىن-لع+ ىنطب رثنو ىنثالداساو ىف ب وغرمةياشانأو ىتج وزت
 نم كرمأ ف ىدنعام مالسلا هلع ل اةذاوعاح ىل اموتمهذ ناو اوعاض هملامهتمع ناةدص هنمىل نا

 هلوق) ىليزدي الا تازنف ىلاع: هللا ىلا تكشو تفةهف هلع تمرحاهل لاق مالسل اهيا عدنا ىورو ْئد

 | هوههش اهج رفىلارظنااو ةوهمش نغسللاو ىلىقتلاو ةرشاءملاىعاودلاو ردا لاق (منا سلا ىهو

 ىلاالو ارمطب واهروظ ىلارظنلا مرحالو ةنناخراتتلا قو ةوهش اهملا رظذلا ارم لخ ديالو عئادبلا فاك

 مارحالاو راهظلا ىف مارح ىعاودلا نا لءاوةملال ترس ثءاربتسالا لق ةرراحاكح ىبتناردصلاو رغثلا |

 ناكتءالاو



 [ لاب (نياكمالا م ىلع)

 ةياور ىف علخما مصرالالامارك ذي لواعلاختول ىتحل ىو ةيناخما ىفاك ةحيحصريغ ةدايزلاةهماقدعب لدبلا ىف
 ريونتلا فاك فلاذعرهاظلا بسب ودوره رمام ىلءرهملا طقس و ىنع ها عصب هنأ صال اود# نع

 ناكول ل+ ؤااروملا ن ءّئربو تقلطالا مارك يلو ةأرملات ليقف كتعلاخ جيو زلا لاق لاق ثدح هحرمشو
 ناهتاضتقال يبّتناناكمالاردقد رتعيذ هَ واعمهنارمامل رهملا نمايملا قاسام هءلعتدرالاو هيلغ

 لوزتؤ لٍ+ْول|صوص*خ ىلءرهنلا مالك ىفرهاا لمح ناالا مهللا لجوملا صو ص ىلع هرمصاقطوةسلا

 ريغ وأ ىلوملان ذاب ناكء اوس عربت هنال قتعلاد» لاملااهمزاةمناك-خ|تجلتخا (ةمق#» ةفلاخملا
 ٌدمالا عاش اذاو لاعللاهمزل كوملان ذاب دلولا مأوأ ةمالا تعلتخ ولو تاعربتلا نع ةرو دش اهمال هنذا
 زاحاريدموأ اديعوأ انتاكم جو زلا ناكو لو ئئثريغب علخا مص اهتبقر ىلع رحل اهج وز نم اهالوم
 ل ةكولغتراصرل را فر حاكسنلا مس: دالف ىلولل ةكول مريصت اهنا قرفل اودبسلا ةمأ تراصو علخلا
 هجو رطنن نكل جو زا دمسل ىأ ديسال ةمأ تراصو هلوةوزامتخالا ىف اذك عاخلا ل طببف حاكنلا لطا
 مأو ةمالا فالخيىلوملا نذانناكناو قتعلاد_هب لب لاعلا لدنلا !همزابال ث رح ةمتاكملا نيب قرغلا
 ىلوملان ذا. ناكاذال اهلل امهمزل ث ء>دلولا

 ا 00
 2:6 يم اع و6 د ديو ع يؤ وج إم الو ديو

 رخ الار هظ ىلا هرهظ مرنم لك لعح ةوادعامبنيب ناكااذانيصخنشلا ناف رهطظلاب روظل اةلباقمةغلوه
 دم هنأ عم نك ىدعو ىأرهظك ىلع تنأ اهلا هنأرعا نمرهاظ ل اةء فن ما 3 دسم اعرشو 0

 لق نمزوشنلاهسم ن 585 ىأ 86 وشفلا ىلعءاتي اضأ راهظلاهلوق) رهن ددعتتل |ىنعم هنهضتل هسفنب

 اذهو حاكتلاعطقب مرحتوهذا م ردقلا ىف لك ا هنالعلخلا مدقو ىوج علخلا با,بسان دئنفةجوزلا

 تقوم مرت ىلا همكح ل_ةنوهلصأ عرتلاررقو ةسلهاجلا ىفاقالط ناك امل حاتفملا نو رهن هثاقب عم
 ةفاضانم (ةحوكذملاهمشن عرشلا فوهو هلوق) ىسهتناقالطلاباوأ ىف ركذي نأ سان ةرافكلا
 راهان مصنالف غلاملاكحولو لقاسعلا املا بو لا ىأرهن هتحوكتموزلا هيدشت ىأ هلوعفمل ردصملا
 هراسهاف مصيش ناركسلاامأ ىصلاو متانلاو هيلع ىو مسرماو سوهدملاو هوتعملاو نونجاو يذلا
 ىل-« تنا هلوق هنكر ورهن ةندبة ملا قط دلا ةباكولو ةموهفملا هتراشاب سرخالاو ٌئطخم او هركملا اذكو
 ةحوكتملا فقال أوىلبزةرافكل ادوجوىل!ىعاودلاو* طولا ةمرح همكحو هماقم موقباموأ ىأرهطظك
 ةريد ملاو ةمالا نمر اهظلا مصيالفءاةةرولوالوأ اهبالوخدمردةنونكو أةريغسوأ ةمباَك تناك ولام مذ
 دو ْرثناكتالملا بسىل اهفاضااذاالا ةءدنجإالا نمالو ةاعسةسملاو ةيتاك- ماو دلولا مأ دو ودلولا ماو
 و وةحوكشملانم هراهظل ا.ه ىلاريش همالكو ريع تالثو أ ةدحاو ةنأ لا نمالو ىأ 14 5 لع

 اهقلط من ىأرهظكى عتنأف زادلاتلخدنا هتأرماللاق (عرسف) ىججر نم ةدتءموأ ةمأ
 راهطلا زحتولو زغااك طرشلاب قلعملا نالراهظلا الع عقلة دعلا ف هو نا دلاتلغخد مث هنمت نايف

 راعشاة-وكنا ا ىلاراهطلاةفاض|قورهن قادما هعماو ىحناولولا ىوات نعىوج عمصاال ةلاحناوذهىف

 لاقو فسوبىنادنعنيمةرافك هيلع نكد ةرهاظم نوكت ال أر هطك ىلع تنأ اهجو ل تلاقولاهأ»
 | رهو اىلا ان 8 |نعةلالينرمثلا قف ىذلاو تارهذملا نءىوجراوظةرافك اهلع تحن سلا

 اضي أ انعالو اراهظ نوكءال كمأرهظكك يلع انأوأ أر هظكق عتنأ اهجوز تلاق ىوتفلاهملعولاق

 عئادبلاق (ك هتباوأ هيبأرهظ اه,مشولام جرف هباعة مرح ىثنأب ىأ (ةمردتهاوق) ىعرتنا ميدل اوهو

 هذباوأ هيبأ رغب اهرشول طبخ فال ىلوأ ناكل ىثن الاو ركدلا لوا: ةءل مرعب لاقول هنا نمرعأ |ىفامو

# 

 دن اداهيز
 هير فوز 7 711

 ىلع سلا 5 وم 7

 "و 6 ب 5 007 7 ميري (ىمور“ هلل

 7 - -3 يه

 8 5 1 / 1 فيل



 ل دبأوأ نكل ىيعةيهسشلارالاوهسعلاةقفن طقستالو لوخدلا لبق تضمق ام فصنب الع عوج ادلو

 (نيعملا تف نمىفاثلاءْزجلا) 8
 يهمس

 ةأرامملاو علما نا لعدم نماد اهشتسان وكل ىف وان اكلة دعلا ةقفنطةسنالا دلو هاوةبطقستالو هلوق
 | بهذ م هناال هيلع قفتم:دعلا هقفن طوقس مد_عنالو ىا زلا عذص وهاك طةفهاعمامالا ناطةسال
 نوكت ةجوزلانمنوكت اك ةيع-لا ناني رصتهيف (هانمدامالاهلوق) همالكه مهوباك تف دم
 ةئشةح وزلا لع نوك,ناروصتب فيك (خلا ئث همحاص لبق هل ناك امهءاوهلوق) ىوجحجو لان م

 اهعلافن هتهوو رهملافلاتضبقولاهفر وصتي هنابانخش باحأو ىوج هيلعهدرتىّتح جوزالرهملا نم
 اهماعهل بج وامريغ ةيهلا كحباسهنمهضبقام نالرهملا فصن هتجوز ىلعه| بجودقف لوخ دلالة
 علخ ناو هلوق) ىستن اد لوق ىلع هءاع هن در هاعسملاذاقخوسفلاو دوقعلا ىف نيعتتال مهاردلانال
 انبي علخ ا عقو ولمالا نال _الابدمق رهنلا ف لاقمهمالكن م لع (كتالاوه ىلولادارملا (هن :ريغص ىلولا
 نمغت لو فض: ناو ىنجالاك علخلا تل ةوااهسفن لامىلالدبلاتفاضانافةريغصلا جوزنسبو
 اهمزلال ةريكسلا نالةريغصلابو ةيزازبلا فاذك بالا فال قالطلا عقال هنأ صلاو ه.ؤةناورال
 نافزتل ناواهتزاحابالا نه عقبال ل. قو عقاو قالطلا نا ىلع لءلدا ذ_هو تابق اذاالا ىلوالابللاسملا
 ماخنارح مل هلوق) ملا هقالط بالو هيلع بالا عل مصدال ريغصللاو ىزازيلا هلاقالالاو همز بالا هنهذ
 تال هنال لاملاموزإ هردارين |نيعتي هنكل بالا ل اًوس: قالطلا عوةو مدع ل تح |ناو ظفلل ا |ده (ارملع
 عوقو مدع ل ة>١ناو ظفالا اذه هلود ىلا ةجاحال تلق ناق رهن حدالا هنال قالطلا عوقو عم هيفا
 رهذلا ف هيلع رش ىذلانتاا|ىقهلدو> وال تقلطو هلو5 تاق تقاطو هلوق نمقأسسال حلاقالطلا
 لاملا مو زل مدع ىأ لاسهلا مو زاهيدارب نأ نيعتي نكل هلوةريدقتف فاضم فذح ىلءهمالكن الع او

 بالاهلءفام تزاجأو تغلبولف ان ءابعقو علخملا ظفاب ناو امعجر عقو هظفلب قالطلا ناكن مث ىنذعالاك
 تو بلاس علخلاو بلاحح اكلنا ل_ةعت ىهو ىه تاق نافب الا ل_قاذا اذه غلا ىف اذكراح

 : اسمهالمحةريغصلا قبو لان عةعتملاو رهملا طوقسل اوركذدقو (رهملا طق سالف هوق) را اعا

 مدعنالعاو رهن هنم كلذ ضف هب الو هل نم جو زلا هب لمح مثرهملار دقن ىذحا ىلع علا لدي لعجنا
 معاذ اامأ اميري علان ابال |-: لاذااىديقماهرهم ىلع هتريغص بالا عا اذا اعف اهرهم وع

 ىضد ناو جوزلانعقاد_هلا طقس اهقادص ىلءاهعا- جو زا عم ةرسعلا نسال تناك نأ: كلذ

 انان(تقلطن كلو هلوقإ) ةيناخلان ع حاتفمداوتجالا عضومىنءاضق هنالءْئاضق ذةنكلذب ىضاقلا
 قوايعحر عقب لا عةيدصلا قاط نياوصغلا عماح نع رعلافو لبصفتلا نم ق.سام ىلع امعحروأ

 اذاالاهلوق) ىهتن لامالب عقب ةبددلا فو لجّؤم هنكل ةمالا ىف مصن لام قالطلاذا انئاب ريصب ةمالا
 اقاغتاعقو تابق نافالهأ تناكن ااهنوبق ىلع فقون ماع ل دنلا بوزن اركذول حراشلا نعر معلا ىف (تادق

 نال ىرخأ ىف عحاالو لامالب ص اخت اهنال ضع عفن هنالةياور ف مص ابء بالا لبق ناول املا مزلم الو
 اهرهءاهقلط هقفلاعماوج نع هءفو ىبتنا مص الاوها ذهو ةيامنأا لق الوهو نيعل | طم ىنعمف افوبق

 ش 2ك هناد نع ماه ىور و ىنجأوأ اهوبأ لة ناوأرمبالو ةقلط تعقو تغلق ةلقاعةريغص ىهو

 نآل (هبلع بجاوفلالاو تقاط هلوق) زاحتزاحاو تغارولف عقبال هناد من ءىناودنهلا ىودو
 عدل نماّض هنا ىلسءاهرهم ىلع اهعلدنول كلل ذكو ىلو أ بالا ىلعف يبت ىرنحال | ىلع علخا لدب طارتشا

 هلكحو ل ودلا لبق قادصلا فصن ذخأت تغلب اذاق نالا هبالو ف ل ديل هنال اهرهم طقسالو

 جوزلا ىلءوه عج ربالو تالا ىلع عجرتوأ نهاضلا بالا ىل ءوهع جربو بو را نمددعب ناك نا

 ةضرملاعلخ (عرف) اهمزابالل املا نال(ةريغضلا نءةلافكللا ناعذلا اذبم درب أو هلوق) ريغ

 ان اريمنملقالاهل نوكي تر رد جو رذخملا ةلاح موةتهريغ عضملا نال اعربت هنولكل ثاثلا نم رمتعي
 ىهو تتاماذاثادْلا نمو ثرالا نملقالاهل ناك رخل ناو ثاث|نم جرد ناك اذا عا ا لدد ن هو
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 | خ6 (نءال مالم ىع)

 000 ال ا ا 111 اااالا م

 أ نءنس اورلا نم ميدعلاو عاخلاك امهدنع هنا ىذاقل نع لقن مث ىوتفلا هل ءودباو رارهاظوهو رهملا

 هعااررمل !حاكنلا قو ة<دارملاو (حاكت لاب ةمج اولا قوةحلا نمىأ هلوت) ىهتناامفوقك مامالا

 ةهتملاتناك فبكت لق ناف ىد:ج رمل | نع ىوج ةضو رغم اة .ضاملاةقف:لاوارهمال م2: ىتلاف

 اهطوةسمدعسايقلاف هدعب لب علل البق ةبجاو نكست ةءتملا نإ عمت اراملاوأ اجاب طوقسلا قرهملاك

 دكدمح ةعتملانال ءامولا لقد اراملاوا علخت |ناكاذاام لعه٠لاك لمح ن اىتش تلق ةدعلاة فنتك

 ملال! نعكفنبالعضملاءاغتباو اًميْشْذ تالة رعتلادعروص ىنامتالرهملا نءاضوء ا بحت
 اذاقرر دلل از ءمءطولا لق ةضوفللالا ةقاطم لكل ةعتملا بة سو فندم الو: دنءوانمدق امه.لارعشت

 ةقفنلا دم قتو أر اسملاو |علخماب طوقسلاوهو همكحذخأ: اهنافةروصلا هذه ىفرهملا نع اضوعتناك
 يهل 5 8 : ِ 5 ١

 000 ىلوالاب طوةسلاوهو اومف ك-حلا لعبا لب ضو رفماريغن ءزارتحالل ال ىدنج رمل مالك ىن ةضو رفملاب
 ماد كل |ىعداممهمح أد ىلع لك !ىوءدال نا ىلع هاد ادي زازبلانعردلا قوةوسكلا اذكو

 1 : تضرقو لعج ىلع اه أرابولو ىحاولولا لاق (حرف) ىبتناحاكنلا قوةحتءاربلا صاصتخال مص نطقلا

 كوري رح ومو 1 كير |. رباللوخدلا لبق اهأرابوزهملاتضيقاذا هناديرباهجارتن ملوةأرامملافرهملال_خد ضقت لواأهروم

 ع و 5 علل اىفو ناعجارت.ال ةأراسملاف ف وو لاقو َةف ف ىأ ل وق ىفاعج ارت ملاهعلاخوأو رهماا لك

 6 ا 6 0 َّ وكالن | علخلا ف جوزلا طرمشوأو هلك“ كلذ ىف ناعجارتي ده لاقوا «-أرث لعج ىلع اهةلطواو ناءحارتب

 ا تأربا اذاام مب وام ه نمد قرفرحالا ماع بجو مص د>او تدب ف ناكس اناك ن اف ىنكسلاةنؤم هلع

 كيور نام 001 ا || ضو»ءاربا ناكملخلا ىف طرمث اذاءاربالا نال عدن ال ثمح ةمذلا ىناني دريصت نا لبق ةقفنلا نم هجوز

 5 0 ورا 0 اذااهئافزئاح ب وجولا لق ءاف.تسالاو هما.ةم محاق ضوعلا نالهنع ةأربلا تعقو ال هافمتسانوكيف

 ةقفنلا طاةساواطاةسان وكس ص وءريغد لعامنا ءاربالاو علخلاريغ ىف امازاحةل< روش ةقفن تذخ
 و 7 1 3 2 :. ١

 نب جر يو 0 فالخ اهنع هتاريا اذا ال | ىتعب (ىنكسلاةنؤمو هلوق) ىلشلان ب |حرمش نع ىوج عصاالانيدريصت نا لق
 . 6 0 .٠ . 38 - 2 3 . . امل 0و0 4 ٠

 : لو, .>/ي | اهتمزتلا أب نك_سلاةنو ومنع هنأرباوأو ىننع ةصءماهجو رخ نال مصنال ثرح ىنكسلا نع هنأرباولام
 ىنكسلاةن وذا متنْومو ىنكسلا نعي قر فيفا ةحصلاخ هنالدةعلا فا طورمثم مد اهكل هتنكسوا
 00 0 2 ارش اذاال (دلولاةقفنو هلوق ) رد صيصنتل اواو طقست ال ثيح ىنكسلا فالفعا مع صيصنتلاب طقس

 ” ودع 01 أ اعمضردلولا ناكول هريغو يتلا نع ه.فو رح الفالاو مزاب و مصب هتاف ةذسلى اتقواتةوو اهتمت ءارملا ||
 ا 5 7 ||| ةيقبب عجرداولا تاموأ تتاموا تبر هو ااهج و رتولو ميطفلا فال نيود هعضرتو انقونمل ناو خص
 هك اهظفواواضرأاهءلع تعلتخا اذاالا ىصلاةوسكب هترلاطماهوا متءارب تطرش اذاالاةدعلاودلولا ةقف
 45 ]| مت داعالاهللعو امماعربص ةقفتلارهترلاطف ةرسعمىهو الثمار وش دلو ةقفن ىسع هتعلاخولو مص
 |ةعتاناودلولاذخأ بو زللف تج عْرتولو مالغلاال ىثنالا ىف عص غول لا ىل اهكسمت نا ىلع تعلتدن اول همفو
 ميطفلا فال هلوقو هحرشوربونتابلءهر عج ريف: دملا كالت لم ىلارظت ودلولا تح هنالهكرت ىلدع
 تام نات لوقت ناداولا توم عما متءارب ىف هل او علخ اض وع هل هتقفن نمةءارملا ت.ةوت نمدالىأ

 اذاىنع» رهن طرشلا:عصن نات شن اذا متءارب تطرسشولاهنا هساقو ىلعشال ع وحر الفدا لقداولا
 الاارمو ترمشن ىتأاةدملا هقفنب |رماع ع جرب هئاقرومشل | ىذم لق ت رش حالم رمش هقفن هجو زلاتا عسا

 اذاما ضوءلارك ذاذاثةءلاخو ثةءاح نيب قرفال( حلا اهعلاخول ىتح هلوق لا متءارب تطرتش ا نوكت نا
 ةءاربال جالا كةءلاخ فالخ لومقلا ىلع ف5 وبال كتعلخ نا لو الا نيهج ونه قرف اممْدمف ذيل

 بوك ةكردتسم ريغةلاه> الوهم ناكول هناله.د.3 (مولعم لاي هلوق) ىناثلا فالأع لوالا ىف
 رغنام ىلعوا ئذهبف سلو تلا اذهىام ىلءتلاقول اذكو رهملا نمهتضءقامتدرو ةيمستلاتلطن

 / (ءايعءامالاامهيف طقس الد لاقوهلوق) رهتىورهب وثك ةكردتسمتناكولام فال ماعلا ىلذك
 جوزلاىلءرهملا الو ىاب ز تاضواعملا رئاسك ىعمملا ىلعراصتقالا بج وف ةضواعم ددقع هنال طقذ

 ف ل



 (نم»ملا تف نمىناشلاءزجلا) 0

 مالكلا اذ_هنال (الب ةنافلالا | «,ملءامهدنعو هلوق)فلأ ىلعو افلأت :قااط تنأ هلق ندهجولاب

 هلمق اع ط.ترتالف ةمات هل هناهلو مهردي هلوق دل زنك مهردكلو عاتملا اذه لج ال اقف ةضواعلل لمعتس' ناو 10

 فالذلانملا نع ناك ها. قاتعلاو قالط' انالانهةلالدالو لالقتسالا ار لصالاذالالا ةلالدبالا|| دب 0 0
 (هلالانرا» هلا طرش معو هلوق) ىواحت ان عردىتفي امو ةروررد هنودب نادجوبالامهتاقةراحالاو عملا فرت ف اخ ءاعارو
 نافاضدأ اهم اخ نمنع هنأ ىلبعءانب عصا الالاقو مامالالوقاذهو همناح م نيءاهمت | نم ةضواعم هنال َ . تعالي( هاوي

 لل دنوس نال ةإ الدانه ءانتنثا تلق هريغ هيلع سا أ الق س أ. هلا ف الخ ىلع عمي بلا هتوم“ كلف أ "شئ ا 1

 اهردنافرثك اهمف ىورتلاىلا ةجا او رضا سوفنلا ىف نيغلا ناك شالو ىلاوءالا ىف نيغلا عفدأ ناك منا 1 0 0 /
 لعق ةدملا و قاطاوزبنلاةعحار < ملع» رطن همفو تف لذ ءافىللصحال هو ىلع جاودزالا اد هاروت و :

 فالخ ىلع عييبلا ف هطارتشان اعلا سدو هذان مامالل قرف !او هد:عئالتلا نهرثت ؟ااملهطا 3 تا

 ةمولغملا حرش قو ماجلان ءرددهللا أر ,ابأريبالف نمت احنا نمءارمالا ىأ (ةأر امملاو هلوق) ةملالنرعت
 لاهاذخومل ع ىع كاع تأ اقواكنأر ال اقفاذك ىلع ىن درا | ارملاتااقاذااسع ع علخماو ةأر انملارسق

 الو اذكب كاك نمتئرب جر وزال لوقت نأ ىه ردها قو ىو تل رف تلاقو كلذ ولا لاقوا كحل اخ

 امأورحت تاطاقسالا. نءهنال هقفو ىلع علا قو صنلادروم ىلع رمق قف تاك ]علا نمدهنال ساسءقلا ١ ا
 ةدوحلانمه> رعاموهو شحال !بيعلارابخ نا اومفو هيدامعلا ق مم تثالف ةيؤراراسخ بور 7 0 5 /_

 العلا ىل_ءةدايزلازاوج مد عواضتقم (مانأةث الث هلوق) رهرسلا نو ددمف تان ةءادرملا عم 0 000

 (ى رتشلل لوقلاق هلوق) فلان ءةيلالئث هني ىأ (هلوق لوقلاو هلوقإ) قساك كلذ كح سدلو ف هك 0 5
 عيبباماهنودي هتمعل طرشلانارارقانوكبال هب رارقالاف هبناح نمنع لام ىلع قالطلا نا قرفلاو قير تاغ: ٠ دلي د
 كد. «.ف ةنياماقاواو هم عوجر لوبقلاوراكجن انهيالا بال اميرار دا هيرارق الاق لو .ةلابالا ل ١ الو 00 تاجير جف

 هناةقاقالا دعب وهوا هملو ماقاو هد ص قاهعلاخ نونحناه-وز ناةنب تماقا ه-نقلاةوىوا اةأر ا 7 اساعم ا آ الهرب

 ىنعملا لو هدب هوو اك دمنا ةلاةننلانادهحوو رسهن ىلواأر لا ةندف هنودج قاهعلاخ م كبر الي

 ىوءدلاوهرا ارقاءقالطلا ع قير كجإت ىو لام ىلع علذم ا ىعداولو !هتندب فالخت لق“ لامدع نونحاذا دل قي ةناغيإ و 11

 لديريغب ناك تلاقولو ةيزازب ناك ام فيك ال هكءوركتاالا!لوقلا نوك.فاهلاك لاما ىف ||| كنه 0 0 7 كعب
 هلود) ةنيملاوه معي ناالااهفلوقلا نوكب ,لديلارادةمىافلتخانا اذكو هحرمتو ريونتاهلوقلاتأ| كوم, سم د ام 1

 1111و يدا دقت هاير عب اف و عع لعد زيا مل لقا سو أ هيي ا
 علخلا ناك اذاامف طوقلاواهرهمهب طقسالهلاع ىنجأ عم ءاهعلاخول هنالزمجو زلانيب رداضلا كك 9 0 ل
 قالطلا عتب رد لمار * طقسا ال تلدق تا اقف نس يزازملا نع ءردهلا فام ةلعافملا غصت 1 و
 هيدراملاقناو نابلا عقبةأرملا لقت مو قالطلا جو زا ىونا ذا ىتحاورقل لدالو ىواذانئانلا 1 «نإ 47 للف

 ىقابو ىبتنا ةءاربلاو قالطأ ا عنتي ت 5 ا كر 6 0 دمر

 ١ ةررك دهل انلاز الهمام ملقا امدر بحرهم هيلع نكيلن 0 ءلءناةيزازيلاةراعأ] كو 0 0
 5 م يم

/ 

 لو فلأ ىلع كتأراءلوقي نانريدقل امثهفىفاهروصدقو ةروصلاهذهىفنثا ا قالللا عوقو قع قاو- لكي 1 ىو 3

3 4 40 00 
 ةيناهعق لاق نك-ةيزازملاو ةصالخلا ىف ظفالا اذهب قالطلاعوةوب حرصدقو ه.قالطلا عوق ورك ذب 1

 تلاغاانالول امهتسالاةيلغل علا قد وطرت_ثن ملا ثملاناالا ةععلا طرشة أراسملاو متايدانلا 83 1
 تاناككلا نهناكن او ةبنلا ىلا ةحاحال كاذك اضن أةأر املا تناكولف قالطل ارك اذهدعد علا نوك
 وهو ذيولو الاملازك ةءاريماقلطمرهملا طقس ملخلان ادرغب ,ةيزازبلامالكر هاظ نامل او هملال مرش

 ملاذا هصنو ةريخذلان ءىددح رب هناورلار ء ل صاامالك الط |نماض:أر هاظاا

 ركل طقسم هنا لبسق لام ىل_ءقالطل او ىهت اهباورارهاظ قؤئثرهمللان م طقسال علخاب ةلاملارك ذب

 نءةءاربلاب + ونال هنأ ىل 1ع مهرثكالوصفلا نءرممل ا ىفو ىزازمل | ن نءه-رشورب ونتالدّمعملاو ملخماك

 رهملا



 | (ن كب مالذم كر
7 

 1 ثالهنامل-عناو رهملاهياع تدر لكلا ىفوأو هاذاؤرهملا ةمق 3 ؛ هءلع ز | اناظرهملا نم هءلع 4 اعاهملع
 لق ناف هب نيالا, 1١ بجتف عج لقااهنال (مهاردةث الثوأ هاوقإل ةمح اولولا نع ءرومانات عقو هيلع 1

 نا 1 . نوكتديقانلق ن نامهردو أم هردكلذو مهاردلا ضعن تحن اشف ضيعنتلل نم 21

 اودتتانىلاعت هلوقك نأ ال ىنهذ ماها ترد ىلع 8ث هنكل هسفنب مالكلا عن م لكى فذ س ذا

 راصتالزاح حدف ان مالك ىد امل ياش اونو ضيا ىهذالا اوناثوالا نم مه سحزا

 لقااه دي قولة ىج ابر نام ملل تامعت وه س ةدح ىأ نء فرع الاهدب فامنال ماهبا عون همفناالا هم اع

 نيب قرذالو» أو لاقان :صر م مه اردلاريغمل بحيالا_دادم ةلمسملاو ريئانداهدي ىف وو رداهتلكت الث نم
 مهرد بوجو جبن : ىبملا ىفامار هاط رك: :ل1 اذه نأب صرتعاو ةَورعموأ5 0 هاردلا ت ةاهعوكس
 وتنال 000 ا,بنحأو بكا ماللا ةنسلا تالاطسآل>

 قساكمنمهرأر ,!تناكولا ذكو (طةسدءد ضمت تن اكناو هلوقل رهن مهار دلان قداص ىدي قام ىلع

 هنال (ملا هنيغ مان أهم ملعو هلو ) رهن ةديكتق هع نمةءاريلااما (مئاهناعكن مهئيرباهنا ىلع هلوق)

 بجوملاقل خم هبوكلطرشلا لطف دساف طرت هذعةءاربلا طارتشاو ضوعلا ةمالس ىدَمَمف ةضواعملةغ
 3 انا ع ات ام ذم اكن ذاك« ديالا اوما لاب لطريال هنال عاما لطسالو دعا
 اذه )خ | ع !اناثالث ىقاطتلاقهلوق ( علا ىنال هيفاهنع ىبنم هنالانأ ةهدسافلا طورشلابلطءو

 اذام فالخم فلا فاكئذ بعالا قل ما تحج ساجلا واهقاط اذا فلالا ثاثهل تصاساى ءأ
 تاق مث سامان :بهذول ىت» هسامال لو.ق !اىفارمسلعربتسي هنا فلأ ىلع كتحل املا قفوه ادب
 م .ةارودو ضاوعال ف ءابلانال(فلالا كلثهلهلوق )رعبا ن ت ملال رشا خوف مص كالذاوملحم

 اذهو لاملا_وجولا ثان نوكي و ض اوعالا نم موهفملا ضوعلا ىأ مسةذيوهو هلوقو ىندع ضوعملا ىلع

 امئالمثا وتل طول كمرعغو طوسبملا فاك فلا الكف دحارايتاطو داك نا ملاذا
 اعل ناكول ةرناخا ىو هلوذ نمردلا فاه رهنااو رعهأ |نءةملال نمثدحاو ساحق ةقرفتموأ ةعفد

 دا ارااوهاذ_هةدحار اهةلطق فلانا ال, ا

 قلطو ىأ ( فلا ىلع ءانالي يغلط اناا نأت :هلوث) كلذ فال مهو اايعروراصت | دق داك

 ءازحاو طرشلابهقيلعت <: قالطأاو مامالا دنع طرشلل ىلعنال(حئ نادت ىدر عقو هلوق ) وج هد>|و

 ةر يفأش !| اوةوهو امه دنعو هلو5) رردئنثال» هيدر عميف طو رش !ءاز !ىلنَع م.قنتال طرش ءلإ

 ناهلو فلا ىلءوأ فلأب ادعت عب قاكءانلا ىنءع رسولا 1 فال (فلالا ثاثب هنأ ايةقملطت
 هاوكر زود طرمتلاب هقدلع دما قدلطلا قيرو ريغالو سودا لع لمصت مصيال عسبلا

 فلأن انال“ ىقلطدلا مود فالنعاواكفلالا ةءالسالا ةنونيملان ضريإ هنال (ئثعقي ل ةدحاو تقلطف

 هنال(فلالا مز فلالات تل .ةف هلوق) رردىذرتناىلو أاهضعبب تناكفل ا: ةنوشلاب,تيضرانملاهئال

 ل رردانرك ذا 1كلذو طرشلادوجو وا لد.لا ةمالس ىضتةف قيلعتوأ ةلدام
 م-هرد فلأ د ق لاطاك ادح اهنتأ رمال لاو ةناخراتتلا ن 3 ملا ف كوهضإ رمالو ةرمفسالو ةهركمن 8

 مي اد-_> | هلوق نم لك ذاةلاهجتال دسسلا هور رداع هم درزن تان ال ,انيد هناي ىوخالاو

 ةناسملاو رأمهرد ف !الااهقح فل دسسلا نوكر نال هلق ههنم لكتت اكف امهنم لكد قدا هيرخالاو

 ىع“اما نم لك مزل هنات سان! ىناتل قف مهرد فلأب ىرخالاو رانيد هنا ياسا
 (كرهملانمءاذخاامدرا ههمزلب هنا قش ناك ل د. |نمدءاسعت اماميتع طقس مح ناكلإ كشريغن
 د.فاسغاو (تنابو مزاهلوق) مولعم لا ضل هللا ىلع مالكا حرش فروا نع نانا
 ضوع فلأن هلوق قعم نال نءو>ولا ىف لودقلان هديالو نينا ومزليالو قلعت ال ل.ةتلولا مالا وق

 دارملاو ريك ان نع ىوجهدوجو لبق لزن,ال طرمشلاب قلعملاو هلو نو ديس حال ضوعلاو كم عىل بعت



 (نمءلا تف نمىفاةلاءزتا) 1

 ه.(زنةلا ىلعطوسملا ىف هّدثملا ها ركلا لمح نأ عماجاو طو سماد باو رن قءفوتلا لص هبامىلا

 نوكسلاب ىأ (ةكرح اون وكسلاوزشنلاو هلوق) ةمع رعقلا ىلع ذقنمح غن ل# عماجلا ةياو ر ىنانيالف
 نعل |امدقتب(تصعتسما اذاهلوق) ىوجوأ ىنعءواولا نوكست نأز وكو ىرخأ ةلاح ف هكر جاو ةلاحم

 محام هالكو ةبوعصلانمنعلا ىلعدادلا مدةّتب تعصتساا ذا ىندعلا و نامصعلا نم داصلا ىلع

 ا كع ةسكع مر عاب الاود هرطضه تناك ن او ةمضقلا هذه ن | ىلارمشد (اهسكع ذرملاءاوهلوق)

 صعب كلوقك هيازحا_مساكعناامأو ةيذاك تناك عاذلا لدب حصن الاروم حصتالام لك تاقولذااماك| نكتب .

 هلعو ة.ةداص ةيلك اهساكعت | ىناقتالازوجور ملا ىف لاق ميععف ال ضعءااوار وم ملص: عادت لدر صام 3 14

 ةرشعلا نودامو ةةَدسمَدْلاهح هيف سدلاموقتمالامنوكحب نا ىلكلادرط نم ضرغ اذا ىنيعلاىرح | هنن. كرد 0
 موقتملامةريشعلا نودامو ةقتسمةلاهج هف نوكر ناوأ اموقتمالامنوكأل نا هسكع نمو ةياثملاهذهسأأ ىبر «تاك# اي حو لاو
 ةءدكلا نعاملاخم وقملالاملاقلطمنوكو تةاماكملا ىهةقاطا |ةمحالصلانا قي الو همفةلاه>ال 7 ا 6 0

 نود علخلا تقو ىنعب (اهتطب فام هلو هلوق ) ىسمتن اةيلك اههساكعن | نوققحملا عنم اذ هلف عوذمارهم لص ص ليل 2ث 0

 نال هترغاماهنالهلئالف ئثاهتطب ىف نك 1 ناودجو نا ىلا هلذ ةمعمدلا تدصاذاو هدعب ثدحام || 2 44 0507
 لامس لن طبلاقامنال هلوق) لكالا نعىوجامر د رك( دقو اموقتمالام نويل نط.لاىفام وم ِس 0 كرد |
 دارع نا عت هنمو ىوجال امموقتلا لكالادارعنال ل كالا نع مدةتامىفانبال (ملا لاح اىنموقتم | /4(ينوس“ ةنوزرح 21“ هنو

 ١ 0 . 0 0 : ى 1 نءعرطنلاعطق عم ل ًاملافوا او موَقَدْلا نأ طهىلارطنلاب وهامنا ملك اهساكءن ارب ود نم ىنمعلاو ىاقتالا
 انو لو.قلاوهو طرشلادوجولفاميرف قالطل' عودواما (هريغى ىجر علا ىفناي عقو هلوق) ةيمكلا مطور 0 450

 اذاو نانا عق اولاو در اكو هو هظغفل ىب علخا ىف لطب اذا ضوعلا نالف ةعجرلاو ةنوندملا ف قارتقالا 0 2 ١ ا
 هنالانا ءاعوذو ىأ (اناحم قالطلا عقوو هلو3 ) قع هعجر ا ىذتقروهو هحرد قب قالالا ىف لطب 30 ل

 ركذتلو لام لعوأ لاس« ىنعلاختلاقةيزازبلا فو رع فرصتي هناللامف هنزوو فوذعردصمةفص| دهن” نهرب لاى
 ىلءوأئث نم ىتدب ىفام هلثمو الو أى ث نم تلاقءاوس (ملا ىدي فام ىلع ىنعلاذك هلوق) رم هيسثالا 3 0 7 ا ل ا م سس سك كسول

 عاقتبالان الكل ذك ناك امناو طحنا نعرهئارسف ئثال ا ذات ىلذف ىفام ىل-ءوأ ىفخوأ تير اح نطد ىفام 6 كا ناز نإ
 0 سادس 17 دوم ل

وهالو هل:راغري_صتلاموقتهالام مهتملاسبالئثا لع بدالو د_-ودقو لو.ةلاب قلعم
 7 بأ موةتء

 لئاارهم بح ثي>ر#لاب ةراك-او قدعلاو حاكتلا ف الذ: تد سف دقو ةيهمشلاب موقتب اسغاو هتعقاماع

 موقتلالو موقتملا ةعق لاطبال طصت مفاهموقتر دهاو اهناه أ عرمشلا نكل ولام رخئانالد_.علاةعذو

 درا اع _< ثيحرجو هاذاف را اذه ىلع ىن_علاختلاقاذاام فالخ ئثاريلع بح لف موقئا اريغ 0 ىك“// ري عدو

 لاملا ةروشبابتهج نمار و رغمراص هنال طسسو لخ نم هل-ةهبح امهدنعو ةفينح ىنأدذعرهملا| ت8 0 6
 دع ىلع اهعلخ طيحلا نع فور هلئئثالف لعن افرع هنأب معدل نكي اذ ام ل_علو#وهوىامز 0 6 - انام ب

 كةءلاخلاقاذا هل ئثالا كحول ادع ناكول هتمق: فسوب ىنأ دنعو امهدنع :رهملاب عجررسو ها ذاق مامر 0 0
 ىنلا ىهاهتالثل ذر لعت ناو هل ىهف تاسقفان ةرهوجا.ذ ناكحولو هدي ىف ءيمالو ىدم ام ىلع تيرر ّ 0
 ناكولذ (اهدب قئنالدنا لاح او هلق ) ردهدي قاسمي عت نأ لبق تلقح اه 13 ترعأ 5 ل

 (لامنهتدازناوهلوق) . ةملالمنش لامنم تلاقاذا اهفالءلقواو ه] ناكل املا نمائثاهدم ىف

 (اهرهمتدرهلوق) ئئاسمزا,لو قالطلاعقو مءاذامااهدي ف ئثالهنأب ملءهل نكج.لوىأ

 هتعقوأ ىعدملا باداىلا هحوالو ضوعبالا هكلملاو زايضار جو لا نك,ملالام تهماملاهال

 هن ماقامبابع |نيددف عبو رخلا ةلاح موقتم ريغهنالكاروموهو عضما|ةعق تامعا ىلاالو ةلاهدلل

 رهموأ ىمدمهنوك نم:قرذالو ضودقمهناىلاءاعااه :رهمتدرهلوةقو ىلبز جو زاىل_ع صل

 000 0 نيدحح ار مك و اسد ولادنو ,معئئالفاّضو.ةم نأ“: ملاذاق لثملا رود هوكاو ةيضانعلا وستون نإ تر انكتب 00000

 يك حس

1 

 علك



 اها (نكح ممالئم ىلع)

 | ىامرتأ أ ناله ىقلطتلا قولا جمال لا ملابدم (لام ىلع قالطلابو هلوقإ) ةنثابةقلط عاخمارب#
 اةشخت صضوعملا ى م كلَ عناب وق ضوعلا كمل جوزلانال (نايدلوت) اعبر ناك لعفت كيلع

 20 طرخشب اذهوةضواعمهنالا:ئا ناك أ راو !|ظفل ؛عقو اذااذكونئاملاثلذوةاواسلإ

 ةقداصةراعا ضوعلاركذ نال قدس, ل قالطلا ن أ ل اتولو مداقتتام ىلع: او اسملا ضن ىهو سلجملا ف

 قدص. الو ناب انكحأم_متال:ًارامملاو عاما فل ف قدص» ضوعلاركذ اولو قالطلاهدارع أ لع
 اذاالاءانثتساوأ |طرعت عاملا فىعدا اذ[ قد : اذكر ىليزرهاظلا فال هيالعسيبلاو قالاعلا اغلى
 :دعلافتمادامقالطلا رص اهقدلب ةعلتخما (ةقن) ربغلاع نءةءلال نرش هضيقوأ مازتلادجو
 هلؤث) ةنهشلا نما ردات كد ناو ىو او مي رصلا - قتناك اذا اقل :اضرأ راكلاو

 ىفاشلا نعل دوف و د_جأ لاقهبو سامع نبا نعكلذ ىو ربمدقلاؤىأ (مشض علخلا يفاشلا لاقو
 ضو ةئات ةااتيهذك نئاقالطهناهلاوق ةأعص أوفولوق فو ىىحردهنا

 نالوقهذاف: ىفاذدف ف هنوكت ى ذاتتلا ىضقولو ىن.ءاعوفرعو انوقومدوعسم نبأو ىلءو ر# نعىؤرع

 ةملال نرمثانت ار هنو كح لايع اضقلاالا مه سدل نامزلا ادع هةأضق نا ىذعالو

 ه3 د تعم لصف ى ىف هدأ اللد مذافنلاب لوقلار عطس ارجل قف فلتادبق ريجرتلا نا لصا او

 لولا اتفالاو محلا نا هيت" ىف مساقيش لا : نءالقن ةحاسدلا ن نمهمف رك ذ نكلانهردلا ىف هعتو

 قال ءقاضق كف نءالف داقمل اامأو درت !ىضاقلاب صاخ فالخل ناو ءانج الل ق رخو لج حوج رملا
 انامز ىفاعسالو ةمنقلىفاكالسص أ ههذ.م
 و اضق ففاالق همهدمن .مروعلا اريخل ةمسلابالو زعم نوكمف هبه « فالك فدك ةةيعضلا لاوتالاد

 وهو ىى6 ذملا نم

 ءاضقلا ٠ نا ةمجع : لع هروشدم ىف صن ناطاسلان اف

 حاذاغنلارهاظااو هلوقن مانهرهلا قام ن اكد حار لاو رلاو مهفلاءاضق ىف ط_ساك ضني وهدفأأ ٠

 لن للا تل

 ضايتاازوصوهودبالا كل هزع مشا جورذجض رهن (لالااه .زاوهلوق) رّوعملا فالح

 ناكو هلوةبلاسملااسومزلو هلوق لدنأولو ىلءز هلاهمازتلا»بحوف صاصقل ا قك الام نك, ناو هنع
 ولف هفسلابةرو كم نكت ملاذااذهورحةلافكو أ أةلاصا هءلعالا_عامعاربا مشتل وأ ناكل ى مناد
 اههرك أول هناىلا ءامعا همالك وره ثاثلا نم ريتعا تعلتخإ اذا ةضي رملا ناو لاملااهم راب ل تناك
 رردلا ىف ه.للت ءامو عل اف متو ناان :ان قلطت ىأر ردا ف حرصةنو لاما جمزلن الو ىلطت ” ماذا ىلع

 ىاونا نءىدنفأ حون قالطلا ل ١ أ نم تسل ىهوةأرملاا :ه' هدركملا نالووس عقاو هركملا قالط نأ ن*
 ىزعىضرالد كلذ سدل ءاكلا«تنافلاو لوب .ةاادودو دمع قالطلا عوقو زاللوقب ناباوصلاقا

 هلوقل (جوزازمشنن !١يةذخأهإ |هركو هلوق) ةءلالينرثنيعلا عم هل لوقلافعوطل او ركل قفلت ولو

 نجوا هاراونو مادخل ةقاياس وح آو جو ز ناكم وز لادمتساع مدز ناز ىلاعت

 اهقادص نم“ اربالا هب. قلبو ةمعردتلاةها ركلاندإ ارااو ىليز لا ملاذ أب اههشاا فدي رالف قارغلاب
 نالاض .ًا زون هنمدجو دولو (التزعشا ناو هلو ) رهن ىطقلا ىهتلل مارح ةلاحما هذه فذ الا نأ 24و

 اهفامبملءحانجالف ىلاعت هلوذو هنمز وسال ناكحاذ ذا مىلع لجاثدش هنماو ذخأت الف ىلاعت هلوق

 تناك اهل وثنلاناكن اهناريغال مأ اضدأزوشن هتمناك هاوساوعر وشمل تاك 11 0 ف
 ىقهركنالو طوسدملا هباو قف ءركهلوق) رهخ هتلالدف طقفابتء ناك ناو صنااةرامعب ةحخالا >ابا

 هلوق عماجل ادياور هوو رح لصالا ةياور ىنعتلا نضح وهج وأ عماجاةيارر حفلا فاق( عماجلاةياو ر
 أهاطعا|امرثك ا |ناكناو رجلا لاو ليلقلل لماش هقالطاب وهذاهب تدتفااعثام-ملعحانجالف ىلاتعت

 فاك ابحاصلاق اذ ك مالسالا غل 0 اوهو هتأرعاو سدق نب نايوث ىف تازن هي“ الاوىانز

 ل ًارمااعأ مال لاو ةالصل اهيل لاقل نابونىلا ادن_م ىئذمرتلاو ننسلا باص ىورو

 ىف نعردلا فراش أوناس ءلاةباعن ءانطشة نحل اةحئا اراسبلل مارف. سأب ريغ نمقالطلااهجوزا

 ف 63



 (نمعملا هف نءىفانلاءزلا) 00

 | ةأع ا جوزتول ىتحانبع ناكةأرم اهل نكيملولو رهن نيكةرافك ثنحماناهمْزاذأر ا تفاحول ىتح لاحزلاالا
 ىلءل در اذه (اتر ءابوان ل ءجو هلو ) رداقالط باقثتالفانيعا اهترو ريصل تفي هي قاطت ل طرمشل ادجو مث

 نءودانمدق كل احرلاالا د,فاالا ذو قالطل | ىلع هقالط ا موملا س انذلافرعو فرعلل راتءالانا

 قدصتال قالطل ريغ ىون اذا هنا ب زامالكر هاظلاع ,ناىقب ءاضو قدص. المريغ ىزنولاولاقاذ- هه

 'ىدنحرللا نع ىو اد.سلا هلةن ا1ف لا وهو قالطلا ادعامم» ردن ذك لاو ونءاوس اقلط هءاضو
 اذهوقاكلافاذك لالحنا عدت هنوكلار هاظنيعهنالءا اضق قدص. الي ذكلا ةمنىف لع 5لاقث مح

 ةدحاو لك ىلع عقياهلا< هلّدسملاوتوسن عد رأ هل ناكولو هاءالبالاةمنريغىف قدصن نامزلّدس ليلعتاا
 نوك نمدارم لاو 0 زهيشالاو رهظالاوهوهسل اناملاو نهنمةدحاو قاطت لدقو ةنثاب ةقلط نهتم
 | كوك ًاماودمإلك قاسم نم درهظ ام ىل- ءاقالطو. لن اواقالطدود دنع ماركا نوكين املاح ىلع هلل

 ءا لع قارا دوه نا ادركت ن اوه قاملا ةعص هيضتةرامن اهالف مارح ىلعتنأ ةلئسملاعضو ||
 ءانررقام ىل_عالانءر وك ذم ايلول ة عتق أنتالو مارح ىلع تنأ وسن عه رال ىلاقي نال غاسمالذا
 نالداسلاو نابدلا هيلاوةد. >او وأ م..محلا ىل_ءقالطل اعوقو نم قام نيلوقلايدارملاو ىرع
 نيعبملو مارح ىلع قأرع |لاقنأب م ارماملا < رغلا ف اضأ اذاام ىلع ىدمت :اعا نيو ةلافالتحا

 مج

 عقم ن رون مهد او بطاخوا ذا مارح ىلع ها ا ناي فرب ا 7 د

 اهنمىل . اقةتأرعا قلطي ال نق الطب فل > ل>ر ىح < اولولا لاق (ناعرس 5١ ةلاليترشلا ىف اك ام اعالا . و : .فرأ 7

 دغءاحاذا ىلاقول عن م .لاذو ءادتأ رد !قالابوهو طربشلا جو هبال ناتداطأو لد عقوو ثنح هدملا تضف 0 ها 0
 ١ "هل _ّن -

 ا قرخ 5 0 ءالبا انلومري ضد .رواال هنباوف د 26 :ءاحاذاوّكد ر ةاال هللاود 26ج كمر 07

0 09/5 
 دو>و تقو ةودقعني تقوىلا فاضا' ءالمالا نال لكم للاحتاىنهلوق ناءالضفلا ضعب ركذو ها دغلا ْ ب /

 ا ا ل الاو هاو اذكو تاق ىوج هل هني دام ىلع لاا ىفال تقولا ”حاكير 0

 : دغلادعبام كليب و

 ١ دي ا ا ا د د تعج درجت تح خخ 0 د
 1 27 ' ا

 هةر 011 10 1 1
 انبي 120111111110101

 هيف ةغلمض)  ةعلخم او تملا هريغىفو مضل ايهمحو زل حزن ىف لمعتسا وهذ (مضلاب علا عسالاو هلوذ) :

 ىلاعت لاقس وبل انوةلاكرخ" الا لك ةسبالا ةظحالم دل ءافالا مونم غي هعزناعلخ هلءتو هيون علو :

 ناك ءاوسىنءأ هقلطا فب رعتاذه/حاكذنلا نم لصفلاوه هلوق) رهن سابل َمنأو كل سامان هإ]
 ١ عوقو نم هماكحفف ل» : عل اوه س دل لآم ىلع قالطلا ن اف علخلفأب نوكب ن اود ال ل زالوأ لام هم

 .صحأ او هرمسغ ىبع ءءلا ناك 0 فالله. ف ىرجلالاواةلطم الهي ناايلا :

 ا اهوعثل سناك حاكسنلا كلم ةلارافعلخا ظفلب لدمب حاك تلا كلم ةلازا حفلا ناك لوالا في رعت ىفأ]|
 هلوقب ىلوصفلاقاكوغل هنافددراادعب در 0 رخو قالطلا,ةلازالا |

 ةارانملا طفل ناك اذاام ل + دل اوم .5 ىلع ف ةودملاو انعمىئاموأ رع !!ىفدازلامى لعق الطل |علخماظفاب

 هد أم ىلع كل ذك هناقءارم ثلاو عسبلا طفل ناك اذاامو قوقحن اهب طقستو نئاملاهب عي قس اك هناق :

 اننا اب عقب هناف قالطل اوان كلتعلخ اهل لاقولام فقوتملاب جرو هفالخم ةاخما حرص ناو ىرغصلا ىف ْ

 ْ دافأو رهت مامالا دنع ابسناحن م ةضواعمهءناحن منيع هنا هّتفصو قالطلاك هطرشواثدش طق :ىمريغ ]|

 سدل لام ىل_ع قإلطلا مفن !ىهلوق لمأت نمهلوق ن مروخلا ىامو رداعجر هقلطملا عادت عصف رعتلا

 ظاغلا نم أرام لان العر هلا طوةش قو مسك هنا ىف الخل هيف ىرحنالاو اقلطمال همكح - قل , عل اوه
 ةأراملاذادي زامىلا ةهجاحال وة أو 4. .ةدو> وللا فاؤملا طخ ىف دوحومريغهنا انش لاق علخلا :

 الوأ لام ىل ءناكءاوس (حاهيعقاولاو هلوق) قنسادقر مسام ىلع همك ىعاختاك لب اعاد تسدل ا



 د ل دحوم ]ب يحير ده

 11 3 (نيكسمالنم ىلع)
 520002 2 يش ياا للا لال اللا 2 666كم

 هنممعأ نوكسلا,ىترلا نوكب اذه ىلعفدادسنالا نودي ناكناوىأ (خناعنمعنامهلوق) ريكا نع
 اة. عوجرلا نعةرامعءىنلان العا (خلاهؤمفف هلوق) جحفلا

 | نعاا.كوملا دصقالو عجراذال طن ءاف

 رابتنالا رعىوج مهد هق نءاوءجر ىأ اوافنآفىلاعت لاقاثف هنععوجرلا ىع# ةطول ا نما هقح عنم

 اهب ر قولو ربك :ءقراو ل تعجارو هنعتءجرو ءالء الا تلطب اكه.لع لدامو (اوملا تمةلوق» نا هلوق)

 قالطلا تح ىفتلط» ناو تنحل قح ىف ةبق ار هنيع نال هب ت4 | قةدقل هنيع نعرفك هناسسا,ءاقامددب
 ثنحلاو قالطلا قحىف هلط سف لعفلابع ينااامأو طف قالطلا قىفءالءالا لطس ناسللاب<ىنلاق يلب ز

 م 5 550

 ا ا ا ا 79 0 0
 مر, ع 5 نوكيف:طولاوهواهقح عنماهلظ هنال(عامجاءالا*ىفاآل فاثاالاقو هلوق ) را.ةدنالا نع ىو ج اعمج

 ل عي :اسالابءىلاو ةقرقلا كح عانتماوةرافك!!بوح ون (مك> ءىلاب قاءملانال ه,ثنحنالاذ فو هيدؤاقنا

 ىفكو دوك ناو ىل-ءنع ىورءان.هذمو رخ الار ا ق-ىف اذكف نكرحلا دحأ قف ريتال

 3 ا ا ناسا« فلاب مدعتب كلذرا مير ارضالاو تنعتلاراتعابةدملاىضمدنعقالطلا عوقو نالو ودق مهب

 صمم *20جيررم 8 ىو يل |١ عام قاهقحن !لنالو !ءهبدجونكلذو عوج ران عةرابعع ىلا نالعامجلا:ىفلا نعزعتلادنع
 2 فاوى 3 5 3 ” أ ا رارضالا .دصق ناكف هيفاهقف عامجلا ىل_ءارداق اكن الوقن لب زمعلا هلاح ىهو لا“ انهو

 ا 00-3 0 ديف وكب اعراض قا د0 از عاق فورت ارا

 تاي ا
 4 3 92 3 اور هءانتماب نكي لف هيهتبلاطم كإةملاذهلو ةلاحناهذذه ىف همف اذ تحال هنال هن ءزمتل اةلاح ف املوم ناكامل

 دم مدن لوو مج | هبن(خاردق ناو هلوق)ةدال بعوت ازعل هيفطرت شيف (عاسجلابالاهؤسن نكيملقهلوق) ىلا زاماظ هنع
 عنادملا ىف هملع هين ثلاث َّط *ىب و هتدم ىذه ىلاءالبالا تقو نهزمعلا ماود طرتش هنا ىلع لا هذه

 نا
 كة 1 ا 3 2 56

 "ردت انفو بر فن ووو | رون هنم تن يةدللاتضدواهجوزتولف عع لهنا لب ءافمئابناأول تح نا ال, ىلا تقو حاككنلا مقود
 ى/ نو ول : : 3 0 5 0 1 7-0 1 داوي 0 م01 0 .. || دارأورمءاملاد_جواذ' مهتلاك ف اخلاب دو د21ل وص لبق ل هالا ىلعر دق هنال. (ءطولا هؤمفق هلوق)
 م يل 7 ونملوأ مردتل |ىون ناهلوقل هحرشو ربونت اشف نوكي الرب دك ريخى ئعو ولف رفلا ىف ناك ام طول د

 بوكا ا ا عدحا رحنا 4 ىوج ارذكالوءال. االواقالطالو ر اهظالىأ اع شون ملوأ هلوقو نبع صنلاءنيعلالحتا مرت نال (اًميش
 1 ما ظ مدعا (اراهلظن وك < لاقو هلوق ) ىن.ع هلق <: هنال عصا اذاوة مرح هيف نال )م ازتناراةظو لوق)
 َ 0 ل 9 «|ةنامناوةياو رارهاظ فرك ذيملو دم فالح ةيادملا ىفرك ذو ىنيعةمرحلا.ةلاحما هدشاوهو هنكحر

 7 0 0 3ةىب هقفلاعماوب نأ انمّدق دقو ره امفوةكد_ نعهقفلاعماوج فر وك ملاورداونلا نع ىدخردلا

 تمل لاو 4 ب .هبحربصا او ةياورلارهااظ نم تلرداونلاةياور نا ىضذتقي رهنلا مالاكرهاظ نا معاو فيو ىأ فيلأت

 /لكرإ 56 ا نسب قرفل اهصنوّدناو رارهاظ ىمنوكدق اهن انش هنعلقنام ىلع ا اكن ماش ابل اك نءا مالك ىف

 ةتازبي اك يي ب (| تادانزلاو رييكح ااو ريغصلا عماجاو طولا لوصالا نهدارملات اوهلوصالا هباو دو هاو رلارهاظ
 عشر احمل /. .( دارملاو ةياوزارهاظ نوكتدقرداونل اد ءاورو د ةياو رهلك لب نسحل اةباور همف سلوريبكلاريسلاو

 0 1 ٍ ىو نا هلوق) هأ قرفلا مدعب رضءلا حرض دةوّدر و كحذملا لوصالا ن ءةياو رر داوذلا ةياو ر نم

 مبرر... || ذهول اذلاردك عمفاكلا فب نذكلاو ىنيعةقبقحايذكن اكف همالك ةثيق>دارأ هنال(بذكلا
 تكلليرر هريغىلا فردلا فق دس الفاره اطظنمعهنال(ءاضق قدص» ال لق و هلوق) رهن لاذلا ناكسا عماسه ردا

 || نودامىزنوأ اددعوننلع اوس ىنيعتاناككلاظافلا نم هنال ( قالطلا ىون ناةنثار ةقلطو هلوق) ىنبع
 || نمط فانااذهنال (هازنن اثالثوهلوة) ىدنجرباا نع وجنة بعجر وأ ةنثا ىو اوسوثالثلا

 || موو مسخلا نم رب كح ىف عقواذك(ملاىواتفلا فو ءلوق) ره ثالثلاة ين متنا يفو رمام ىلعتاناككلا

 | هد.ة.لونئاملاىأ (قالطلا قو هلوق ) رم ىلوالاودو ىتفملا اهب ىف ىتلاىأ ىودفلا قواهضعب ف

 نأ ةملا نع ىختشا ثيح تش ناك منام ءهدعدقو ةناكلك اذه نأ نمهمدق |:ءافةكحادر

 هناغلدالا 1و نورخأآلاهر ةفأك ه.نئاملا عاقب اوها غافراعاللانأب برحأو اير هروعق ايلانوكا
 2 ب و يم جس ج2



 ) نيعملا من نمىناثل اءزم 4 ١

 ءازج لا او طرشلاق اما (رودل ام.خ قهلوق) ىايزصخاايانث ات نمةيعج رلاةةلطملاو ىنعملا ىلا ال

 : صنالاا1و انتمف ةجو زامئالفا. ء«>ر ةتلطاااماونيعلا ىب ءم قتناكفءطولان مةعنامةيزحالا هذه نالف

 ١ هدم ىذم لد .ةأمتدعتضقن اناوءال» الاودمىذعتنانءار الات اوذنهتناكو انهي ؤط دما نأ

 م قرفالاتاطهقتعلا ف فلا فسوناناناهقالطار هال (فسوبى أ فالخ قتعلا ىوءلو) رع لطب

 ىلوا ناكل فود ىنا فالخن .ءلاد.علا تع كوى ىلالاقاك لاتولف كلذك سدلو ريو نيعملا نمد

 الف موهومعسبلا نانالوقب اههواهبر قيم هعيدب نان ركم همزلب ئئالب هابرق نا ىباي زلا فاكهه وو
 هنالعاج الابالب الا طقس هعابوإو هر رت نمتدملا فدصالاع رق هدو هن م مي الع يتلا نالةهأملا عمع

 || دعب اهعمأح نكي نا ءا هلا تقو نماسأو هدرا فلج نار ناو دعنا و خ ماهنانر و ىعردقب

 : ءالن الا طقس ع+ بلا ل_.ةدمعلات امولو ههزل» قتءالاا ابرق ىلءعردقبالراص هنالءارمثلا لق عد ماا
 01 انا ,تاراهت امرا أ م م اهناوق ل ةردل كاي 0 3

 0 دال ملا كدا نا ]تنس ل 0 راما

 | هملوة د.حا ىف ىفاشلالاقو الواف سون ىأ لوةوهو ةيرق هنال (ايلومن وكيد دنو هلود) ىن.ع 000 َ لور
 || صنلارانئاسنن :نوكت د هعالب الالم نال (الةد .هنجالاوةنأ 1 نموهلود ) ىننع هللابالا» ءالبالا نوكيا هير تي ل

 هنذمىذع ناس لادن عقول حصول هنالو ى.عامهتد ةمحو زلاءاقم ]ه.ه>رلا ةقلطملا فالخ اهئماسدلا هو 4 هع 0

 ميغان أول كح ارهن ىعلاوءالد :الانمب مزالتلا مدع ند ءىدملر 55 اهتامورلو كا ال نئاءلاو 0 لو "م/م كوري نقل

 نيب واليا محن 1 ناو ءامولانةرافكلا بو - - وى قر؛الذاكوان اكل اام_ماموولو لاق ناب هب ةندلا 5 0 1

 دكر هلل كر
 ' !| اضن أ ىأن زل حرص هبو ى كار مدقال3ةدنحالام اووههرك ذاف ةنانملااماةدنجالاو دال ل 5 ب

 ٍ بتك هنا أعمار ذام ىلع هما ماورهنلاف اي هرم ىاىرح ثءح ىوج ادم لأ نم نعلاو
3 7 5 2 

 نودقالطلا ق-ىناسا 6 نكي1ةسنجاو اءدلو مأواهّتءان هىل او هصنام ىحاولولا ن نعءددوسملا 0 0 00

 0 - مةدجو بلو طرشلا دوج و لاو ا قيلعتلا لاح اكن اكلم مام ةنمعلابقالطلا طرش نال ةرافكلا 3 تر اي :

8 0 

 || اهتاناق ىل ول هنالا تم ىلا اهمانأ نانةنانملا مءالبالا نوك دق هاافكلا ىق>ىف عمو قالطلاب نيعلا 0

 اا د_عباهتكت نا (مسنجالان هو هلو3) ةتاخلا نوردالالاو ىرخأ, تن انةدعلا قى ىو هندمت ضمنا ل 5

 || ةمالاءالباودمو هلوق) ةجوزلاو هد. ع تارفأ / ءاومنوكرألهلوق) ردثللا ىلا هفض لوءالءالا , 2 .٠
 منرئارحلاة ده ىلا تلقتنا ا هئانثا ف تقتءاولفاّرحاهجوز ناكو لام ع هقالطاو ةا /ج
 ىتيماذهو (ر هش اةعبرأ ىفاشلا لاقو هلود) ىوج قابوه لب :اهةتع لا سالراهطلاناىق رهاظادهو

 تدرضاندنءوعا را ةلاذ و ةمالاو و ار د فيولا عني ظلار اراهظال ترض: دا هذه نا ىلع

 لوم از ع ناو هلوق) ىليز حاكتلا قوقح نما منوك-ل قرااب ف صنتفددعلاّ: دمت اشف ةنونءالالجأ
 ناك اىلهنال:طولامال اسف د وكبار ناكنامحالبآلا كرم ريخت الكس ز ع نافةقيةسزع ىأ (خلا

 لعلوهوهو ىلشلانباحرمشن ءىوجءطولان ءفلمنو هامملا كلا لول ءطو | ىلع 4ةرقحارداق
 < مهد ملا ىذع تنايوادي ومءالبااضن رعمل اواو رمل هند 5 اكرومشا ةعد را نمد و هين اك اذاام
 ار هاذا لوقو مصالاو هو ف وب ىنأ دن مص وام هد _دع مدن لهناس ا.ءاف رم رموهو اه<وزتو

 قو ضد رمز هو همك + داعو ضد روهو ه:هد-و ءالب ءالان اف سوي ىنالرينك-لا عماجلا اكس هذا

 ناك هناقهنمريصةتب كلذ نالوقر امدو *الدالا كح هيف دوعبالف طولا ف1. ف قال ةنآ.هى هه مجأا نامز |

 لعغل| نمدنالوا هناساب# تب له سد>ولاهف ىلتدت او ىجلن زنممتالوةدملا ىذم لق نا تالان"ىف لا هنكمأ

 امهتان قفو وةناو رلان رعود ناسالابهؤمذ نو كح» .الىواهطلا حرش ىفو عئادملا ف لوالا عت

 ىوج لاءملالا قرت اف نوكبال نادارملا محن ادا تا جفا را ولمنع ناكمالاب

 هار

3 
 بال

0 



 ١ الذ/ (نيكسمالنم ىلع)

 9 ثنحيىناسالاو لالا مولا ىف ءاكول ى>ةذ> وامتد هو نمنع نوكب نيدوبالو نيموناديز ماك اال
 ديزملك 1الهللاو لاغرل اذكو امبعةمءاضقنال تدصال كءلاسألا موملا ف هلكئاو نار اقكهملع بجضوأ
 7 نر هتددوادستاواتسف اكتبو نيرا التاولاةرولي كال 7
 :قاو ادلع تناك نهود امو هلك | ال هنلاو لاةرااخه ىلدو ةدجاوةرافك هلع ب تاب همك ل - مانا

 هتلاو لاقد!نيمونالواموب هلك ١ اال لاقولو ةدحاو :راسغكه_ءاع بحتارمف هلكول ىتح مادا ةئالث ىلا هتدسو
 هيلع بة لالا مومل اى هلكول تح نامو هسا ل /ةدمو مون ىلو الاد نيدوب هلك اال هللا اموب هلكلال

 ىلعو ام ةدمءاضقنال ثنصال ثلاسشلا موملا ىف هماكوأو :دجاو ةرافكحف امنا مولا ىو ناترافك
 نوكي ال نيرهش كدر ةاال هّلاو نيرهثكيرقاال ناو لاقو | نيرهشالو نيرهش كم ركاال هللاو ىلاةولاذ_ه |

 اب رثولو - انرأ» :كهملع بحت نير هش ىضلدق ام رقول ىحامرتدم لعخادتتف نابنيع ام_مئالاسلوم

 كيرةاالودو ىلوالااما(حلااموب ث كجبولو هلوق) ىاب زاممتدمءاضقن الى ش هيلع بحال امهضمدعب |
 5 .اومن ك1 ىباسم |اىفوتذملالماكت: رف أد دتسم احا فام :لا نالف ئيسلوالان ره ةلادعب نب ريتش :

 رذز لاقواند:ع ثنحا مقاهي رش رولا هم :.رأ نايرقل موب هد ىقبواسبب رقولىتح لاحت فاض ْ:

 همزلب ئثرعغ نماهنار.ةهنكع هنالفةريخالا ىناماو ةنسلارخ 1 ىلاءانثت الا فرمدن وأسم لومنوكحج]
 ريتعاو ه-ةف ل عما قام ىلعاملو مراص 'رشأ ةيناس مهني ناكن اب هنكعال ناكناهذكم نماهجب رد نا ٍْ

 هنو نامزلا قاطم مو.لاندا !!ناىلاهبسراثلاراشا (ةعاسوا هلوق) رهن طةفروشا ةسرا نانهضاق ٍْ

 ةياد د1 نراك (مانلوالا رهشلادسع ن رمش رقال لاو لاق مث هلوق) ردا خرم 1

 نيروشاا دعب نيرهشو نير هش كدر قاال هاو هلوق ن هرردلا ىقاملافالع تاوصلاوهاذسهو ةءاقولاو أ[

 نمدخو. اذهوددملا لماكتلا. .ارمنوكح « ناد شلح مز : هن الر هاظ ههجووىدنفاحونلوالا ْ

 مدني مالا نربتا بتنا يقلا رس ا مدعللءثءحهلدلعت |
 ةنس كدر ة!الل افولام ىه م || ىفرفراةالخ هلوت) ها رهشاةعبرأ ىهوءالنال اة دم ءاكتت ا

 امتاانلةاموالاة سىرادكيَرحأ لاتولك ةن.لارخآ ىلاءانند الا فمع و .دنءاءلونوكمانونالا |
 | عم عصا ”امافنمعلا فالذعةلا وهلا عم عحصنالا مالدقعلل ادن ةراحالا ةةسلارع رسالات اا ْ ١
 هنالءاش موو ىأ ىثتملا مولا لع ناهلخش نس ارخ آىل ءانثة الا فرص ىلا نمعلا ىفةرورضالفةلا وجا

 رهشا هعراذي سلا هقدنأ اهب رقاذأمث ىثسملاو ه هلع ناهنكعوالاة نسل امانا نم مون هنرعالف ركم

 ىتح املوم ن زك ل فحول ءىوج الفال اوءانذمءالا طوقسلا ءاودراض ل ا ا

 رنوصت :مقهمقاهم رقت مون لك ىثةءاهزالادب 1 ءآوم منال همذكدرق ااموبالاداز ولو اماو هريصتق و ا مرق ّْ

 ءازجلاو امرشثلارك ذب ف احل او دوءالبالا ىعون نم ىفاثلا ف عورسش (حلا عيفاح ناو هلوق) ردادبأهعنمأ]]
 نيدملاامأزرهشو موك نمءمريغ موصوا ةربعواج ىلع هللف كب رق نال اق نادلوالا يدقت نسح ىنالو |
 لاقولاماكلذكفرهشلا اذها!ٌرارهشادع : راموص ىلع هللذ هلو ةكرثك اواءالء الا دمر دقي ناكناف.[]
 نلوم نوكيا فو ءيثالب اهؤلت : مثىذعناىلانانرقلا كرتهنكم هنالاملوم نوكمال هنافرهشلا اذه)
 ها اتاعم ناكواد.هكحالوا اذه ىدرعك انرعم قتعملان اك ا ْ
 لدع ا نهزيفامهنب قرقومدلا تضخ دى دمعفكت . رق نا ةيناخما ىفو ٌردوهف هيرتشأ كلوامم لكشف. 1

 رهاظوملو هن نكي هنانيمتهنالاهجوزولاةأر هادرتوءالبالا لطم وهني رك ىذاقتلا ىذق لصالارحدناأ]
 رواه رق ناك, ناءارمثلاتقو نماسءلومراصءارتشاولو ءالبالا طقستامواهعابولنمعملا دنعلاىقهناأإا ٠

 نءىل اواهلوق) ةيلالينرثلانمدافتس اركب دس ىأب هكلمولامهيدار الا قيدةودةيءاريثلاسعلو. ١
 عانمم ىفاوقحاهءنعاواظ هنوكل ازال قد راد ءالبالاب قالطلا خوقو ىل+ق ناق (ةبعج رلا هقلطملا

 يلا نل' ىلا فاضءصوصنلا نم هيل لل ف.كف هيف ق>املسل ةيعج ىلاةقلطملاو

 1 هن دعس دي مجبر ويقل فو جوج دعا

 كر ىنذور 0

 1 ا ار
 0 0 0 0 /فنح

4 3 6 6 3 
 اي لاا

 مل ل
 تومي |



 (نيعملا تف نمىفامأاةزحلا) اا

 ْ مطل نمضاخعلا عقب هن نال (تنايهلوؤ) طوساانعرمت ناهرسالا هلو ل_ةمل دما ىذه دعب

 لوزتواهسف: كلن ئاسلا نمعتفءالدالادعب ةتهدعىلااهدادرتسا نم لس هنأل ىجرلاب نوك«الو
 هلوق) مهريغو ةثالثلاةلدانعلا نءروت امل اوهو (ةدحاو ةقيلطتبهلوق) رحب هلاظل ءاؤعاملع هتطاس

 ْ نو؟كيهدنععىنل!ناامهدح أنيعضوم ىف فالخلافةنثابىا (ةقيلطت هقيرفتوامّمثاب ىذاستلا قرف
 | هيوهدنعجوزلا قءلطب وا ىذاسقلا قد رغتبالا قتال ةفرفلا نا ىفاثلاو دل فان د :ءعودذملا ىذم دعب ||

 هذملاىفءعمقن اندنعو قاطب و اءىنب ىتح هملع ق.ضن نكح او قرفنال ىفاشلا نءودجأو كلاملاق
 اتلوقي رفت:لازاوحو ةذاادعبءىلازاوح ىضتقاق بمقعتالءاغلا نافاؤاف ناق ىلاعت هلوقب اول دةساو

 | .هتهارق نال._ماعة هه نوكسش هدا فءىنلان وكي نا ىضتقاف نوفاؤاف ناف أو دو«نباةءارق
 رهشالا ىذم لق ءىنلازاوج للبلد يءالءالا ىل_عءىفاا بيقعتلذب الاف ءاسفلاواه-ّماور نعلزنتال

 نيدتالكلذدءب اهبر قي فاو كولي (تنابامدعب نيعلا طقسو هلوق) ىن.ءزاحاملاولاقكتاكولو |
 ناسلو#) ىنبع هي_ذمدعب قيتالخ تقوبةةةومنيعلا نال (رمشأ ةعبرا لسع فلول هلوذ) درد

 ىضءلط,تالفانالف ماكر الن معلا ىفاكديالا ىلا فرمعنب هقلطم نال ادءأ هدعد لق. لو (كدرقاال هللار لاق |
 | الان اسنان" ا افعال وةقو بط زاؤو ىذمواثذ- نماهلط سام مدعل أروشا هع رأأ]

| 

 | ةفضلاو عثادبلا ىفاك اهحو زي ملام قالالار رك ال هنا ىلاّةراش |نعد رخابتنايعىقالب ناتدملا تضمو هنري 1

 ةدعلا ىف ىهو ىرخاربشأ ةعب راّدذ_ هتضممئءالرالاب رهش |ةعرا ىذعتنانول طءغاقواههريغو أ تاب قو كلو
 5 4 ا 2 5 53 0 : 110 0 ه0 فرم

 ىنيعلا لاق هبفافالخن كلو ىرنأ تعقو ةّدعلا ىف ىهو ىرخأر هشة عبرا تضم ناف ىرخأ تعقو كري كتب 5 6

 1 لاو رضوا الزل تفس قالطلارصقب انااا فال ما لونالاو ىلي رتل ١ يون تي 7 نإ
 لاحاو هلوق) رد ثالثلا نودام زمدختب لطسال قاعااو نامزل ا ىّدء قدا عتلا ةل زنك هنالءالدالاب ىرخأ 1 ل 3 7

 | اهقح تدث هينالهلمقوأ ةدعلاءاضقن ادع جورتلا تو نمودملاءادثب ارمتعي و (مناناتدملا تضماها ل ل 9 ا اال ل ل ل ل م يلا ل ل ل 1 ب د يري ( لام

 (قاطتإ رخآجوزدعاهتكت ناف هلوق) حاكتلاةم»:ةلازا,ىزادعق املاظراصهعانتمابو عاما 0 م40 1/1 أ
 3-0 7 ب 3 1 7 ى . ل

 ىذمالكت نا. ثالث: هيلا تداعو نمترجوأ ةرمعالدالا تنارامدعب اهدكن ولو كإملا اذه قالط هد..قتل 3 ىرل كل

 ةناغلاةرانعوثالثلا نه قب اعءإ : الادوعب دهم دعو رهن بالم, نمت ىتحا_مفاهعماك مرت ةعارا

 ١ حجوزب تجوز م هقءاطتب هذم تنابابلا* ىف لو روبشأةعب نأ تن فو نارعا نهى اول ىباددسالا لاق[
 | فسوب ىفاو ةف تت ىأ دنعناالا قاسفت الامءالرالادقعاب لالا ىلا ت داع ا متذ ءتضقناامدعب ىلا ٍآ كلو /.ب هلق د(
 | ملا مدهلا ةلٌّةسم عرف ىهو نالثلا نم قباء دقعنب دهم دنعو تالبةتسمتاقيلطت ثالث ءالبالا دةعتب || به 0 0 5

 أ زرخت نا افر عامل قتال هءناكن او اهقالطريغ فاح ناكنا (نيعلاءاقيلرفك اهثاموولو هلوق) | لوي 7 42 7*نوي
 هقدصلرظأ «.ف اهةالطرب_هغ فلحلا ناكن اهلوق ناننيهاش مثلا ه.ةعتوررد اهقماعت لطم ثالثلا || نا ل 3
 ىلقشااهربءلان دارملا نانانضخش باحاو ةرافكلاال ءازجلادمف بحاولا ناعم هودفو ع فلحلا ىلع يي ففاي ةفري عل
 لاقولاكزادذ ثحما ىقةعف قالطاا قحىف قمت ناو ريفكتلا قحىف درة اي نمعلا نا لاح او مسقلا ىلعأ| 00 نر يدي 05-5
 | نافدإو3) ىاب زلانفاك ١مبرقاذاةرافكلا بعتواءلوم نوككمالاهج وزنك كير قأال هللاو ةبدنجال 0 0

 .اهنابرق 'كرتي 1ع فاجاذا اياومريصم هناب لوقي ناكن او ىلءل أ نياق (ةقماطتب تن برهم اةعبرأ سكرت وى
 ندور ةعبراىذماهتن اال. طرتشد لب لقالا كلذ ىذعن ست اهنا, لوق» ال نكتار وعش أ ةعب ران لقأ

 /ّ 0 ْ و
 فر عانال (ءالباوهفهلوق) دارملا فالخ مهونامربملاو ىن.علاو ىيامزلا مالك ام لعب اذه 0
 ماك !ال هللاوىلاقواو نر هش لح الا ناكرهشو رمش ىلا فلا. كعب لاقول اذلو عمجا ظفار عم اكم جا 00

 نيرمش لاقول هنالاقاغت |عقو نيروبشلا نذهدعن هلوقو مانأ ةعد را هلك أ الدلو .ةكن اكن موبو نيموانالف 3و

 نوكي ىلاعت هللا مسارا ركتالو ىننلا فرح ةداعازيغ نم فطع ىمنالصالاو كلذك ل1 ناكنيرهشو

 1 7-2 ل ل تا ومجلات كر ا تالا ب يتلا كاس كلا



 ا م تج ,ءالزم ىلع)

 هلوق ىل_عم الكلا حرم ىف تامر لدف كل ذريط: ل قس دقو دقءلا,تاكولمملا ارثارحاندارملا نأب

 صوصخ صانءامالا ف جاودزالاو هلوق ىفءامالايداريو ءامالا ل. اقامرئار ايدارملا سدلف هنأرعامأو
 رهشأ ةعرأ تئانامة وللا: ها يدار نأب املا نعو هب رظنامذ حد ربالف نمدلا كل :تاكولمم لا
 اهمابرق كرت ىلع فاحناوه فتمملالوةريش همااوروشأ ةعبرأ نملقأ وكنال نادارملاف ادعاصف
 ىفاملاف نيعلارسسك لعف بابن هسرق.برةردصم نانرقلا(اهنان رق هلوق) رثك أ وأ ر متأ ةعب رأ
 نمت رق حابصملا فو مولا .ض نءروندلا ىنمعبرقلاو نابرقلا ناردصم هلو عراضملا اهتذو

 اضن أ هنملاشي وانزلا اوررقتالو لوالا نمو تننادوأ هتاعفرس كل انايرق لمق يابن م هغل فو. بعت با
 (ملاهلوقك هاوق) ها هنمندتالىأ ىلا برقتال ف الا نمو عاسلا نع ةباكك انانرق ةأرلاتدرق
 لستغأال كعضانأال كأطأ الك عماحأ الاض أ هنم ل: نذ_هىارصم سل هنا ىلع فاكلار هين

 صقف كءماحاال ب رصا |ءئادلا ف لءجوءاضقلا فن, ديم حاجا نع لهنا ىعداناق ةيانج نم كم
 ةحارضلا نال وأ لَو او ميفلا ىف لاقركسلا ف ضاضتفالا هنملءجو < رضلا ىرحم ىرحخت هاد عامو

 كنتاأالك .ءاالةءامكل و دقق كاءالاز امو ةقدق» تناك ءاوس لامجتسالا ةملغل ىعملارداست, ةطونم

 ردا :كعجاضاال كسأرو ىمأر عمجاالك لع لخدأال كنتوس ال كناظدغال كسملاال كاشغاال
 مقو نا هنا فال الوا_ئاحوا ةرهاط تناك ءاوس ( روشاة عب رأ كيرقاال هلوق) رهن كثارف
 مايالانرمتعب ىناثلا لاقو مامالا نعهيفةداو رالذ هضعب ىف عقوولو ةل الاب هتّدم ترمدعأر هشلا ةرغف
 ىممانالا,لوالارومشلا مانأ لمكتو ةلهالاب تل ثلاو اك ارومشلاو مانالانروعشلا ةمقب را. تءارفز نعو

 ىثاوحلاىفا ذك اضئاح نوكنتالنا طر ث.(كيرقاال هاو وا هلوذ) عئادملا نعرجت عسارلارهشلال أ
 افاضهمذملا ريت الق ضد ايةطوأا نع عون#ج رانا هالعو ل ءاشلا نعةراغلا ف لص او ةردعسلا

 رهن نمعلا ىلا عنملا ةذاضا ىلع هن رق نوكحس ,عالذ نافروشأ ةعبر ادق اذاام فالذع ها نيعلاىلا
 ها اعرشه نع عونثوهاممىلا هنبع فرمنتل اهذ.كاملاع هوكي هدسق: عشا ةيلالمنرشلا لاق

 ىلعهلوق) اطوتالة ريغ سواو (ةحوكنملانانرق ىاهلو) ضدحلاك سافنلان وك, ناىتءشبو تاق
 ىأ (ءالب |نوكمأل هنافدهلوق) ىوجالب انوكي ةمالا وز نمأما (ملاىلوملانمةمالل ءاولا كرت

 قحىناياومنكلةدن>اوأ هدلو مأواهتمأ نمىل ؟ول ىح ولولا لاق ةرافكسلا نود قالطلا قف
 طرمشلا دوحو لاحو ق.لعتلا لاح حاكتلا كلم مام نيعأ اب قالطلا طرش نالدرافكحلا نود قالطلا
 اهئطوفاهحوزتف ةدنجأ نمىل آ اذا ىن« ىو ةرافكلا قس ىفمدو قالطلا,نيهلا مضت لد جون لو

 هينو هنثح (رفكه ملا :ذهىفىلوم انطون اف هلو3) ءطوريغسمهَّذملاىذع قلطت ل ناو :راعكسلا همزات
 ةراسفك ىلعذ كتب رق ناىل اقولو الوأ الق اعهنوك سد ثلا و قرفالو هز هل.ةرفكول هنا ىلع كلذ
 انيعناكئاهلوق) رهن ةرافكلاوهوامج وع ىا نعم ىلعف هلوقذا عئادملا فاذك الوم ناك ن مءوأ
 هلوق) مانأ ةثالئمايصف دحوم نف ةقر ربرضوام عوسكوا نيكاسمةرمثع ماعطا هنراةكحخ ( هتئاب

 هقدصلاو مودل اكروفو كالرظنل ااماو قاتعلاو قالطالرط ذل ابره ظ عقو ثنح | ىلع ءازح هل-هحاخ

 هبوع لق مامالا هيلا عجرىذلا ..مجأ | ىلع نمد :راتفكو' روداملا.ءافي ال ازمب رمد» و مزل عقو ىنعذ

 (ةرافكلا هةزاثالو هنعىف ثنح ىفاشلا دنعؤ هلوق) ةلاسر هنفىلو ةماالنرشلا ىف لاق مانأ ةعبسد

 ١ روفعةلظا ناماؤات ناك ىلاعت هلؤقإةرافكتلا تحتال ىرضنلا نسا لاقو قيعلاو يان نلاىق ىذلا

 ىةعورشملا ةرافكلا طؤق-الا من رازضالاود_دق فا بتبةزع .الاةيوقح طاسقدنا هيدارملاا دق حر
 (هاليالاطقسو هلوق) ها ةرفغلادغو ناو ةرافكما اح وب اطلاق نا ىرتالا : دقت ناسكالا

 هاعداوأو (حلاابف أ ه1 ناوهلزق) ىنعاهمتودءالناالو انفالعادعب قمتالق ثناء لفت نعل نال

 * هوو نتملاف هم < رصتلا ىت ايساكق الطو أ نةءوأ د صو اموصوا جب فاح ولاك (هريغب انمع ناكن او



 (نيعملا نك نمىناةلاهزحما) ا
 لل ل تو ل ا ل

 ليهو نع ىدعد,عملا ىتعم نهد اسان كا اك ىلع ىدنعب ناس اقل اوفاح ىأ لال وقننعلا

 كرملا ىلع هلو مواولاف ها كلذكمسقلاو لءةلاوكرثلا ىلع يعل فلحماو لعفلا كرت ىلع نيعلاةلالا
 فا - ىلع فلك اهثاالا وقح مةيرعو ظل هدو هينا لسانا رعت سوم أ حو لعفلاو

 اذاو رتل وا لعفلا لعن معلا فان اوةرامعلا باوصو طقس هيفه|اهرمف نمعلاو مسقلاو لعفلا ىلعنمهل ا
 و ءاايرعسفتلا حرا ل١ مالكف سف ءانركذاكاطقس ةرامعلا فنا تور :
 رأ و طقف موصلاب هترافك- رايك مفاعل اذاد.علااماوارح ىلوملا ناك اذا اذه (قاتعلاوأ
 امأو لاقعئادنلا ىهتبأر م مصاالوأ هقتحىلاكلذوناتيوهقبل عن مصل ىللهةقدصوأ ىت :ءوأ يح قلعولام

 كير ةأ ال هللاو هنأر مال درعلا ل اقول ىتح لا! ان قاعي الا تاستالاةصل يرش تسلق قولا 7

 ناوهنهنيستةدملا فا يرقي ملول يؤاليا خص: قل طق أر ماوأ ةرعرأ جوأ موص ىلعف كد رق نالاقوأ
 ناوكلذإ لهأ دمعلا نالر وك دملاءازحن ا همزاب اهرهغ ىو يا نا هتلاننمعلا فذ اهب رق
 ىنعي مهرال اذكبقدصت :أنا ىلعوأ ةر قع ىلعف كتير نا لاق نأ: :لاملابقلعتي اع شام ا ناك
 2 علو ةيرحاف لاما, قامت اب نارا 1ك ديت او ها لاملاكإ٠زهأ رم مسدأ هال ءالبالا

 ناابرق ن نع سفن | غن نعةر اسععرشا ا قءالبالا جاب زا لاق (لاعمشلا فو هلو# ) ىوج هيءالبالا

 ءوُقوكنارق ةأالهللاو هلوق هكر وهملع قد وهمزل» ئذبادك ٌ ماعتمادءاصفرهمأ دع 0 وك
 بوح واود ةنحىأدنع قالطل الأ فلا اوةحوكتمتأرا ١١ نوكتنأ اوهولدالاو لك اهطرّتو

 بوجووربلادنع قالطلا عوقو همكحورهشأ ةعبرأ نع ةصوقنءةدملانوكت الناوامهدنعءةرافكللا

 ناءازماو ةرافكلاو رين هن: ان ةقلط همكحو هلوق ن نمر ردلا ناخ ها ثنحنادنء هوهنوأ ةرافكلا

 ا و كلذكّس دل راعمنايجءازملاو ةرافكجلانا ىضتق. هنال لمأت ف ثنح
 وأ كسلا ىف هنوك لاقول ة-و ل |١١ نو كح هام نا. نم ق.سام مث نم هاش ججشو أ ىنعع واولا

 لقاح و زتفروشأ ةس+ كيرقاال هللاوذ كدحو : رب راهسنحالل اقولام ل: دمل ىلوأ ناكل هلل اناضم

 اهتابرق كرت ىلع فا“ اوه لق. ثدح فد رعتلاق فنصملا ركن يملا اواملوم نوك هناق رست ىذم
 ىناك ةيهاسملان نءاهدءورخطورشلا نأشناله لا اناضهوأ اكن || قالصاح ربك أوأ 7 ةعبرأ

 ةدنجال هلوق نمقسا:ل كج لاو هنمديالد قتلا اذهو ل اقثدح حالصالاىفاملا.قعتهرسهنلا

 ةهاملا وهما كاذن أبر هنلا ملكى رظأ ثح الصالا ىو ل ادسلارصتنا ن نكلملا كحول
 ىل-ساناىل-ع هلل كد رقنالاق' ذااعزارت_ح الل هملء قش و هلوةبدقتا و هيراتعالا الةيق.قحلا

 سفغنلا ىف مهذ ضر... هقاقشا قلعت ناو سفنلا ىلع قس الات هنالامل .او٠نوك الت دحوزغ ءازأ تعكر
 لكلا ن عدلا نمثاملوم نوكم هنافدوحنو ةعكر هئام ىلءفىلاتول م فال لسكحجلاو نيب نم
 نمىعادلاوهو ىمجرلا ف ددلاك هبيسو رد ةزاذج ةنام عامت ءتاواهق* ةباعام ءاوم نوح ن 00 قو

 هنقاسع ىذلا ءالد ءاهعص مامالا دنع ق دطلاةيلهأ طرمشل ناك اذاو رهن ةقفاوملا مدعو ةرحاش ماما.ق 9

 سدلوهو هدا. .ءاسهنالىذلا ثنح ىف ةرافكلا ب ملا مئاواهب رق اذا هيلعورافك الن 5ك لهن راف

 ىدإا ءالب هانا (لداحماو ( هؤالباعصيال همم .حاصدنعو:دملا ىذعهملع قالطل لا ناوعاد 2

 موصلاو دجلا,باخماك اقف لاطايو قاتءلاكةب رق ه ىل«تبالام صاحولاك اقافتا جيت عا 3 , الع ىلعا

 ناملعا )حا كرب ىلعفلحلا اوه هلوق) عملا حرش ن ءاددوس 2 هّللاب هعا- وهو همق ىاةو ةقدصلاو |

 كيرقأ ال هللاو هتأر عال اةنأب ةمولعمةدمة-وك_ملاءطو ك 1 .ءدعب رش'!ىنءالبالا
 ماهذن الا ىنعم نالءامالا نو درئارحت ىلا فرهذ قالطالا دنع هنال تاحو لا: ءاسنلابدارمل او زوخأ ةضزرأ
 :د م هلوقو اهتم ءالبالا عصي ةحوكتم تناك اذاريغلا ةما نالر اهن هدو ةيرعواظ صقانءامالا ىف جاو دزالاو
 لَو الأ ٠ نع باح لوقأو ىوج ةمولمةدمهل سدل هيافادبأ كبرقأالهاو اكل لاقولام هيلعدرب ةمولعم



 | و0 (نك مالم ىلع)

 ىناثل ذاك املوال لاو يناثلا ةظو ترم( اضأ ىزازملا ن نع هءفؤال ترقأ ناو حاكنلا نطو قدص*

 هضاهتذكن اولوذالاتا اعل دى أذ الت اي تر أ اناا نعه-هفوام شن قرف كد اعو

 رشع ةسجاه مسج )جا ناروشةفينح ىأ دنع هلوق) ا

 ذو فردانة دحاوةأرعاىفامهلق ا عاتجان الذ اهمضيحو لقالاب فخ: ةءرثك ال ء.اغال هنالامون |[
 ىلع اذ هو نيس ترا صف امون رمش ةس+ صحن الا :وافو نايف رأو سخي ولك اهطاةئالثو طسول اناس '

 ةدعلا لب ,وطت نعاز ارتحار هطلاوت [ىناهقلط هناك لع نسل جي رات ىلعو ةف.نح ىبالوتلد# حي رذق ٍ؛

 الد عمارتككلاءاهضمحانردق لقالاداه يطا دقالانالامويرتعةسج اهريظومانأةرثعا ب

 ىلاجبا جم لوالاجوزلا نما هف امو نِمّآس تراصفنيثالإ ؛ض.> إل ”واموب ند الان نارهظ ويف :

 ا عقر ىذلاوه رهطةدانز وهلوقو ىلي زر سلا 1 :رهطةدانزو ىف كازا .ه هلم !

 تقو نمال ضم. |تقو نموداس؛|ةدلل ا: ءادتبانإ ىدعاملا نع ىدنجرملا لقنواح عقاطو ىناشلا (

 هقلخ صعب نآم ةينااطقس تطةسأ ل هما ذاامدل < مامالا دنع نم روش ناكم اللا مفوؤو ىوجرهطلا :

 0 يلا ا قءدنعو هلود) يىجايزامو درمشع ةس هذ رهط ةدابزو فا اجوزاوسياهننمىلا عانس ْ َى فاو 0 ضح نالئوامو نبال دْن ارهطاب فهي نةءتللاممذ لقالاب اخ امون رفع روطو مانأ ةثالث ظ توي هبي انني اهدي لعجاروللا ها جلا 0 رمش ذباسمم حب رصتريغ نم ٠ قسرا ةح الرو ودعي قدغتضقن|اهوق لوبقب لاق ره لوو فض ل :دملاوبلهع مهمزحو 20 1

 فيض ةكئ كا م ]| باتهفروطلالوأ اهتالط ل حنا ههجو ولاد رق ىنمامالادنءوىأ (نيعبرا قدم ياودأأا
 0 0 "و 5 نوالثو سم دكا راق عورات اسهل عاج نالةرش نت وني هدلشن رهط لا 1

 ا ل 2 هم ىلب روحا ةياود عامي ثعةسجروطةدازو ف هلا قح ف علشمىلاجاتف ماي '

 الد تان 1
 هع كر ع 7 ا م كح هلا ! 0

 لير .6- ىز تمل 2 || ناو يسر روفغهتلانان اوافنافرهشأ ةعبرأ صرت مهتسن دواوين لل اع وق ءيخزصالا |
 5 هنا يضف م داو || قعد كل ةعجرلاوءالبالا نيب ىأ (حلاةسانملاوهلوق) .ةياغلا نءانتمشءالباب سيلفرهشأ ةعبرأ| 000 0 5 و نودءؤالب ناك نةيروشأ ةعد رأ هقاهت ةةوذرتك أون تنسلاو ةنسلا ذب اها للهأ ءالبا ناك ىدحاولا ا 5 0 0 لاقروشالا ةعب رالا ىفاوعجر ىان وف اواو ناقدوعسمنبا اردو ملع عسب ماا ف طلا:اومزع 1
 فهو 2 ناز ذوءالد الاو ىججرلا قالطلا نمد همس انملارعتعا روتاقو ىو المال لعقعجرا دقت مالكللا ١
 تهرب م أ رغلا ىف هلوةو لصالا ىها ةلعت وأ زيت قالطلا ظفلب ةمرحل ا ناءالبالا فت دملاءاضةئادعب و جحر ىف ١ فاير هل ةدعلا ءاضقنا دعب لب لال !إ م .ر 2! بجواالا متم اللكن ا فاكر تش ناوعالد الا لع درا معدقته و
 ١ ةمرحر ات ءان ثدنأَت ١||لاق :ناالاو دم حلاو هىذلا عمجرملا نال لعفل اركز هءاوصتمدقد 1

 لصدالا ب ده دلطلا ظؤوان : امنارب غةهردلل بيس (ع الم .الا كل ذكو هلوق) ذهل اضمن ها ١!يدزرا 7
3 

 ناو علخاو اهمتعناكم ةنءالا مما ناعلل او راهظلا فالك ةمصعلل همازلتسا مدعلءالنالاىلوأ مث تءدقف ََ

 معا( جاهغالا فوهو هلوث) رغ درفملا نهبكرملاَلز ر:ءناك لاملابهصاصتةخالهناالا كلذ ف هكراش ٍإ 1

 هلوق هنهواناط 3 .آنالاعمجلاو ى ءاكىلاردصمةغلءاليالان | 3

 تربةلالامنهتردنن او 5 هننعل ظفاحاالالا لمأق 1

 ا تردد ناوهلوقت سرغملان ءانهثةرمدنلا ةرداسلاو ق٠ 5 مالك هنمر د مهلوق ن نمءاملانتردب هلوقو 1

 نكما ف دارتلا فلك اوءال الا نيب نو .اذه ل (فاكاوءرمازتايذرنييوسلا 9

 / نوك.ذ لج فلاوأ ةلرعإ | ىلعنمعلا فاخماو ر اعفلا كرت ىلعنمعل 1 :الب الاخ الالولاو نيلو 8 دجأ اذه ل

 ىو ةيلالاو فاحت ةغلغالب الون برو ىدنحرلاة راب 6 6 انكسر ودل :



 (نءملا خف نمولاثل اعزحلا) - (ة/

 نالطاب طرشلاو حاك_نلا د دنعو هلو ىلع ئوتفلاو لوالل اه>و ْرَ لح ه سفن ىأ أرباهقلط نافكلذ
 ىد_>ربلانع ىو+ء ط ولاده واو اهقرافاذا اهجوزتن نأ لوالل الواهأط, نأ ىنامال زوال ىتح
 مالكى باوصلا ل علو م ىناثلا حاكنلا دهم دنءو هلو نم حراسشلا مالك ىف ىنأي سام هفلاضو
 ةهتارم عقاود ركملا قالا نال هل موهغمال هسغن ىأرهلوق و فسوب ىنأب < لادبا ىدندربلا
 متفلاوةبانعال انزعم طرمشلاو حاكتلا نم لكز او مامالالهو زعنم ىسودنزلا ضو رىفامدر رولا |

 ريحالفدسافلا طرششلاب لطسالهنا نم فرعا عحص حاكن ىفلودلادو> ول( لوا تاح ناو هلوذ)
 قاطأىد بى مانا بع ىف: تحورل وقت ن الاغا اوةلط النأ تفاخاذا لما نمو قالطل ىلع

 0 0 1 ١
 كرما نا ىلع كتجوزئا4لاتولام فالذاهدسب رعال اراصو حاكذل ازاح اذه ىلع لق اذاف تدش ىرم ىدقت 0 0

 اهتم دحاودحوملو ء.لاافاضطموأ كلملاف حص*اءارمالانال طرشلااغلو حاك-:لازاح تاشف كد 5 تم كفوزإ

 كرمأف كو رتنالوقي نأ ل-.انمو كاب ريصلانراقماهد.ب راصرمالا نالرعام فالك

 نا تفاخإلو نك تناك كةعماحو كدجو ْرئنالوقب نااسمخمو كسفن لطف كحو زتأامدعب كدب
 حاكتلا ف وب ىبأدنعو هلوت )رهن مانا ةثالث قون كتكسماو كو زتناا4لوق» طو ريغ نماهكسع ىفالإرب لن

 حاكبتلا دهدنعو هلوق) ىندع لطف هعتملا نعم ف ن وكف تلق ونلا طرش ىنعماذهنال (حلادساف ب 2 2 : 2

 ثالثلامدهساك هلوق) ىن.عنامر< ا. بقاع.ةروظخلاب لمعتسا هنوكما (لوالللحتالو عمتىفادلا | تبي 0 تريك

 لوط. ادهش لكل ارصتناواقاغتامد.الاه بلدي ناقاهب لخداذااىدمقم فالخملاو (ملا ههدنع أ ى 0 و 0 37

 كرمال ناك ثددحلا ىلا ترطن ىتسمدي زوبأ ىذاسقلا لاقو ره قحلاوهوهلاقامل وقلانارهظفلافمثأأ نور“ فرو“ تحف 3
 ىاذ كح ى> ةلكره اطزالوق نيرمالاىلواهناو لكشأ د ب الا صن بجوم ىلا ترظنىتمو ةقينحوأ لاق

 ىناغلاججو لاب ةظيلغلا ةمرحماءاسوتنا ىلع ل دندي الانا قالو ىدنجربلا لوةو ىودزملا فش هب نناو 0

 ىناثلاب و زلاناد.غ. آل انت ىتح هإوقىلااهةاطن اقىلاعت هِلِوَو نا ىودزنلا مالك لص مامالا هيي 0 ةنيي
 لكشتسا اذواق تالملاوهدعب نمىلاعت هلوق: دارااذائالثلاقالطلا,ةتباثلا ةظملغلا ةمرحما مدهماعاأ] هدر < كلر 9 وده

 ةلالدالو ةطلغلا ةمر لا مدهمىناكلا وزنا نأت ةدرسدمهب ال !ناىدنجريلا مالاكلصدعو مامالا سهذم 43 0 كبر 3

 م ا 0 3 ٌّ 0 0 ا ب
 رخا ليلدلجاةكانا هش اغدشتح_ اكشاالق كلذ نعد الا توكسل ةفيفخلا ةمرءلل همده مدع ىلءأومف تابت“

 نارهاظلاو ثىد- ل ايدارااامرطنب نكل ث.دحم اوهو ةظلغلاك ةفمفملاةم رجلا مدهم جوزلا ناهي تدب 3 دعو 0 كا و
 لاقبالاثالثقالطلان وك هف حرصمةل.سعلا ثا دحذ ان سعلا ثيد.حال للخلا ثيد.ح هيدارملا 0 57 0 7
 )ال ناك اىلهنالةلالدلاب هفرفخنا ىفلدلل تدثم هنا لوقنانال ةظدلغلا ةمرحاةروصف لال لع اا كر 7 7 -

 نهىقدعتضمتلاقاهنادارملا سدا (ىفالا جو زااةدع ىضمو هلود) ىلوالاب ةق.ة ا ىف ةظءلغلاف 0 ب /
 اءاهباهنلا قو ةءادغلا نعربغ دع ضقت وىةلطو ج وزلا فلة دو تجوز تلاقىلب طةفىلاثلا 1 ب

 تناك ن الح دىناثلان كل تلاقمتاهجوزتف كل تلح تلاقولامنال اطوس ماذكهاهرادخت اركذ
 ىدرسلا نعو لاح لك فق دص: الاطوسم هيركذاعذو قددصتالاو قدصتىلل-هلا طئارش ةملاع
 ىو متفلا نعةيلالبنرمثدقعلا دري اهلح ىف انلا فالتحخال اهرسفةس يتح اسهجو زتي نأ هل لحيال
 دفن هنمصن ىذاقلا كحوةدعلاءاضةنا لق لوالا احورت مثءطولادعب ىناثلا اةلطاذا ةيدامعلا لوصفلا

 (نيعلاعماهتدصت نأ هلهلوق ىدن-ربلا ن ءىوج ةدعلا ىلا اه ةحاحال رفز دنع نافه.فد,ت<وهذا
 نماما هنال (اهقدص هنا ىلع باغناهلوق ) ىاشلا نا رمشو ةصالخلا نع ىوجالوأ ةلدع تناك 7

 ررداميف لو.قمد>اولالوقوهب لحن اقلعتل تاناندلاوأ لو دلاد_:ءاموةم عضملان وكل تالفامملا
 تجو زئلوالل تلاق ىزازمالايزعم همفو قدصت الاهرارق ادعب ىناذل الو: دتركد أ ىواتةلاعماح فو
 ىنالا لوخدب ترق انك نافتجوزت نتسصأ لو تيذكت لاق متاهجو زف قددع تضقناو وخان

 ل ا

 وق دامصهد



 هس يمض ديب ماحس

 ااا (نيك الذم ىلع)

 0 وج رةينقلان ءلقنو نيءجأ ساسنلاو ةكئالملاو هب اةنعا هءلعف لوقلا اذهب ذأ ن م دوش

 ا .مذلام .مذواو هريغ جوز ىأ (هريغ هلوة )لو دلا طارتشا مدع مهي لو 'ناك اع بسلا نبا

 ردلا ار عامنا ىلعردقي 1 هصدخوأ (اةهارولو هلو ) ره ادمعوانأك ارحانوذحموا ملهتحت ا

 ىلاق (غولبلاىلااس رة ىأ هلوق) ةقشح اردق هتلآ نم ىنباذاام ىلع لما و حوا هلوق نمراتخلا

 أ :ذللا طرمث مالسلا هيلع هنال قهار مادمق ىهتشاو هتل 6 5 و ءلاىلابرق نم قهارملا عما حرش

 )ع مح حاكتب هلوق فلا نعم ال يرمت نين مش دق 2ءالاس عم لئاوذ قو ىو :انيورطلا نم

 َر يلة عمار | نالاضب أ د افلا ثذص ثيح ىضماعف جةزتيإ هن اءنيعلا فالضدسا فلا بر

 عن 3 ,0نافىلو احن ناك اذا اذهىوتعلا هءلعام ىلع ءفكربغ جوزلا ناكولامد- اغلا نمو ليز

 0 :«ناوديالو ره ىلولادوو مدع ىلع لووا ةياو رلار هاظ ىلع عرفماددع ج وزلا نوكسفاق اتا
 0 قرغالو تا>ةزاحالادعب اهئ دول من أهم .لضدو ىول انذار دعاه :رزولاك اهلصال فوقوم اذان

 0 ا / |ذاارس هلخ 1 جوزتت نااه ناك» 9 او كالذي, تعول ىد>الو اثالثلاىال- اذا جوزلا فرتعي نانيب

 نم وهو 4 0 نع نقلا فو كلذاف سلف ءاضقلا ىفامأ ةناندلا ىف : اذه لق حاكذ ءاسدةينم تقلا سا

 ا - 1 0 مد كالا ارضاح ناك ولو اا ا ولا يدك بهذملا ف زوحالهناىناجرتلا
 ( تى نو قام ناملع هامور 01 ورلاورضحالا اهب .ءاضقلا زوحالو ه تك 3 اي ءاضقلا ىلا متحاركناناجوزلا

2 5 
 يني ل اهو ءاودلاب هلق :اهناف هلةقبالاهعئم ىلع ردت لولو رض اسحب هلا ديا اوصالاب هاغناكواو هلوذ نم رهغلا
 3 7 6 1 3 / ىلارمالا عفر اهناىدن تراكم ٍمىوتفلا هءاعو هلمقاخ سدل ل وقي ىانصنسالا ناكواهسغن لقت الو

 0 ظ010 3 كك اه-وز ىل_عت مرح ةأرما نع لةسوةينقلا قو 4 ءلع مالا فل وام ةزدبال ثدح هتفلح ناق ىذاقلا

 0 ا اهتءدععسو لحال لاق مسد !اماهلتق ىفلاتسص لهابملا هتّدرو هتردهم اهنع تاغولو ارمء صل ناردق.الو

 تامل مالا كرت ريغص معن نم هقلطا اب ورث نأ ل: < |فمطل ن نمورد5 4 جوىأب

 ا 1 6 كل ذك نصا طرالاوفو 0 ايلجالكوللا 0 ا 5 كلا هدفا هئلضو اهدا

 هوا للم لوالاحا مك لة عرف « يادار وات ااا امكنلا

 هديا ثإإ ب 3 مس» ىضقو ل لحال, اهجوزت مئانالاهةلطف نيقسافةرضح وأ ةسهلا ظفاب 00- واق
 نا

 ل“ ك1 الل اءاضقلا نال امدح دالوالا ىف ناوأ امارح ناكل والا حاك-: لاَ 3 ءاولا نارها ال هيو خص

 قالطوأ انو دع تناك هاوس (هندءىذقو هلوق) ره ىذقنلافالذ الاو ماقلا ىف لمع >2
 نوك نأمف ثالث !اامأ نيت :كاوأ ثالثا ا.ةناملالةالىأ حا 6 دب ىلع ضطع (نيعكلعال هأوق) : مفوأ

 نذا.ىنعرخ يوزر وز جهر هارت خرا اراد تقحلو تدئرا مان الثا قتلا ةرح 2

 جو ةلااهارتثاوأ جوزلل لحتالاهالوها ومطر نمتن :اهقلط ةمأ هتحقذ وكي نأسف ني-:ةثلابامأو ىلوملا

 ن>راشلا مالك فر وصقلا نم عةوامرهظ.ر يرق لا اذ,ورن ؟جوزب جوزتتىت :- هاوي هل لصالدعب
 ىتلا ىأ ىوج لاه دهىلا مل هريغ جوزاهأط ىت + لاقو د فو صوم اب فخصملا مدولو عضوملا اذه

 نءىوجاءيجىناسلاو لوالاجوزال ىأ (ليلعتلا طرمشن حاكنلا وهلوق) نءكلعال هلوذ ى هه

 ةنلادردع نالار وحأم نورك, لل هركنالف هوملق ىف كلذار مضأولاما تف م رغشها ئأةيرينللا

 ّ ةروتلا قامو ةملال ريق هنلعرسإلاا أذ .رشاذا ن حالا ل. وأتور وجأم ناحم ا ليقوةرمّتعم ريغ تالماعملا ف
 | بوتس ال مارا لعاق نأب ىو ا ديسلا هف راقت لماحتل | طرعشب اهجو زئتاذا ام ىلع نو ثدخحتانإ
 ريش اههوحوأ وأ قب تلاد تب دما قمدارتل 0 .ق مث نمو ىلوأ اعردمو ركملالعافف نعللا
 ةضوراقو طقتاااو اذك ع ءالذ ىل_غر و> ملا ا لب 00 ل رخل اهاذ- هامأو حاكدت

 ىل-عىضاقلا هريص ىناملااهقلط ملاذا ىنح | عمج ط هرمشلاو حاك_:!!زاح لل ل هقلا طرش اهسقن تحوزاذا



 (نيدملا عتق نه ىناثلاءزحنا) 7

 ناز وم ىحما ىنعي انذ>ش لاقو ها الع ابنوك ل < ىنعمالذا|ب ملال اةمسنل ىنعمالوالحم ؟ثلانزكا

 ةسد « لاو ةريغصلابلكشب بسنلا ىنمادتشالابل_لعتلا تلق ناف ةملال,نرتش ةدناس :ةفاضالانوكت
 تت جا عض ضاوملاوذ هقماءتشا الهرات هلأ !اوةسناثل اةطرحلاو ىصلاةددعمو لوخدلا لقد انولاةدعو

 عئام تس اها ادتشا نانةراسنعلا ىف باحأو درف لكى فال سنا ىف ىعارباه دوجو و كل !ل ةمكح و ذه ناد
 راو مزالن سد داق عاملا اذه مدعاذا هزاوج مّزل» هناامأو قداص ان هوريغلاد دعى ذ حاكدلاز اوس ْنَع

 عنملا لاقي نا ىلوالا فصلا هلا اقمىليلعت اخ اذهنايدرود- .علاقحوهو رن عامة نوك,نا

 يرسل اهتم كلا خاب تح > حاكتلاة دةعاومز 035 ”الو ىل اع هلوثوهو صنلايةدعلاق ماعإ

 هسفن جو زا نمتدعلا نصت اوفو ىو ننال رزاذه نام ةوروت عاجبالارهسقن جوزلا

 ناكناوداولامأ شارفو ة-وكتلاءقاحلالا قب رطباب اعّود_ءلادا هدلو مأ قدعأ اذاىوملا اذكحو |
 ت الم ةلانةنانملاال هلوق) ةدعل [نمرص شارفلا لصأ اننا ها مالا ةحوكنملا شارف ن مفعضا

 هلوقل ل_هلحتالب اهحوزش ناةل نأ ن مىرودق !اتالك ثمفامواضر أ اهب لو دم اريغ همالكمعو

 ةهظءةلز هناريدقل |تف ىف لاقا ملون دا ىن * ,هرب غاحوز عنى + دع ن نههل لد الفاهقلط نافىلاعت

 ة-ةٌرفمانالئاهقاط اذا ام ىلع هلج ىلوالا نك-] هغل انهرافكا ادعسالن دلا تا ابرورمض نم هءفرمالاو
 هلوةوربت قالة ذحاؤم قالطالا ىف منررذلا حرا ىراخملا هكذا ةدحاو ةيلك ثلا هلا عقوا هناال

 الوةيناثلااهةءاتالف اهبل وحدمريغاجت وكل ةدعىلا الدوال ا,نيدتاسمتاههج و لا هاج ىلوألا ناك
 عماجالد ريغ صواو لمحتم لام هلال اضفملا عمو هب نقة.لا ل -غ ان ىن(هريغاهأطب ىتح هاوق) ةئاثلا
 ءذهناكو ل والل لت ةراكسلا لحم حيوأ ةمنقل اقو تلح ع. مااا من اكناو اهلصالاهلمم

 ىهددأرماتأو طار اهط ىتف كل فكس هلاذ- هو ل_سغلابجوم جالب الا نوكينا طرت رش حرمشللا

 نمدنال لد دقعلادر دع لقال ال دامو ةفضم ةاراوهن مةعاام ةرذعل انال هد ءلعلسغالءارذع

 ىلع مالك لالج ءامولا ىلع لم<هيفروكذملا حاكتلا نافباكلاامأ عاج الاوةن تاون !ارءطولا
 هللاىذرةشناعن ءىو راف ةنسااامأو وزلا مسا قالطان م كد ةسأ كدعلا| ذا ةداعالانودةدافالا

 ن< راد عب دعب تج وزتف اهقالط تمف بهو تذب ةعمت كارا قط ّك ظرقلال ءوعم نةعافر نااممء

 تاقيلطت ثالث اهقلطف ةعافر تدق تناكأ منا تلات سو هملعهتنا ىلص هللا لو .رتءافرمن زلاننا
 اهباماج ع نم ةددهب تذح أو ةيدهلامذه لثمالاهعم سدل هللاو هناو ريزل نب نه رااددعن هدعب تج ورث

 كَ ارسع قو ذب ىت>ال ةعافر ىلا عح رث نا نيدب رثثالعل لاقو معاص ملسو هيلع هلا ىلص مستق تلاق

 ىف حاكتلايدارملا نا ىلع ءانب تاكل قاط لعد از ناراهر وهدم ثنرحلا اذهودأ امسعقوذتو
 1 لودلان الع تعج ةمالانانءاسجال امأو لاك الف ءاولا هب دا الانا لعأمأو دقعلاو اوه ,الا

 ىس ١ راامش» وىرهاظلادوادو ةعم لاو بر اواو بيسسملا نيد ءسال كلذ ق فلان مو للا طرشام

 ا راسل 0 فو ءانتلا مفي ةعمو از لدلد كا دانتما مدعل فال اال فالل> كلذو

 انش ةهملاءاطقلاو ءارئاب ىلظرةلاو مالت ةزمه اهدحد واولا نوكسو ميملاو ةلمهملا تي ل ءوعموجبالا
 ميلا نوكسواهف4: لاقي و ةلمهملانمدلارم.كحجب لاوهدل اوصال عما فوللاق ىرابلا مف نع

 الا كك بيبملا ناو ليوم فالختالب هاملارم كوالا مف : ري لاو ها ماللابو واولا ف يفختو
 بيسملا مال_.لاد ع نبال بلاطلا هيسذت قلق و جفلا هركت تاك هنالىوالوالاو رهشالاوهواهكقفو

 5 لاو رسدلاو هارت لئابشر مو انثملاةدّرشملا ءاملارع نك

 ىلا برس نمهّللابتس لوةيو ءاءاارسك ناك هناددعس هبا نعىورو اهكك رواشملاو قراش 1|

 أنعباتلار اكنمو ةعبسلةئيدملا !١ تكد نيدملا نسم ىأ وهو سنوي نبد-جأ طخ نءانذش

 ردصلان ءّل .ةيلالثرشلاف قفز وع4*لوقلا اذ هر دصال#اق لاو ىلازتغالا لهأ نست در نا و
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 | (نيك هال: ىلع)

 قوللعنمىفاثلال عمل ولف نيدلو تدلواهنال لاّم>الا|]هرا._ئءاطقس-ةفانهاماكشلاب ةع>رلاتدث#
 كاي ْ اد_عاصفرومنا هس نيدلولا يب ناك اذا كشلا تن الداحتالاوا داو انطن لّتال رولا عدراصل ثداح

 5 1 0 .انطشاض |كلذلا اب زاراث أ دقو ها ةءدر ناكف قالطلادعب ثداح قولع نمىناثلا دلولارا صف

 2 0 / 4 1 / اةدعلا فن داحءطوب قولعل انال ةلقداسلا ةعحرل اامهم رهظ ىأ (ةعجرث لاهو ىناثلاداولافهلوق)

 حو . 9 0 اًمدش ىرتال ناز وع ذا ةداخ ةءك س افنلل سدل تلق سافنلا ىنءاول اب هيلع كح همف تلق ناق

 مغال ل والاب ةدحاو عقت نطن فثلاسثلاو نط: ىفنالؤالا ناكولو (حئادحاو نطب قاوناك تاو هلوذ )
 لوالا ىف ناتنث عقب نطب ىف ثلاثلاو ىناملاو نطد ىف لو ١ اولو ئث ثلاثلان عقبالو ىناثلا يد. _علا ىض نو
 0 دفا فاليرر | قالطلا نال هبعتبالف (ثااثلاة دعلا تضقناو هلوق ) رهن ئش هن عقبالف ثلاثلا ءدعلا ىذقتتو فال أو
 *كعل/ نب 0 ةعجرلا ىلع لءاحوهو حاكتلا مايقل (نيزتت ةيءجرلا ةقلطملاو هلوق) عقاو ريذةدعلاءاضقنال نراقلا
 نم ا تاويل ةيلالمت يشر طاح جو زلاناىلاةراشاهمذ (ةوح رم ةعحارملا تناك اذا اذههلوق) ىنيعاضبأ ةيكدم ىمو

 0 ا اعيتاهتعجردصقب لاذ ااعرردلا فمدبق اهنذو: ىت- امء1د لخديالن ابدنوهلوق) باغو كلذا !سيلف
 8 هوز 0 النا ,د:.فءوركموهو هجرك ل اد كارظنلا|ةعجارللاعقدف 5 قواتفتضملا فال ضاوي

 يي ةتنؤئس "لاق أ 1 ]| ةيلاليئ مث قالطالاب ىحلاولول حربصو هوركلاب ةعجرلا عوقولاعفد ةمجرادص ولواهنذويىتح اهيا عل خدي
 1 سال ا أهدي ربالوهواعجارمري دن هبام ىلع هرطن عفن انهدعلا لوط ورام للعلا نا مس هنمورصلا نع

 ة كلر تهيب اان ىف هيلا ءامامأو ه.ةامتلعدقو م يلع ى شعت ةايرضلا مرا ةددعلا الخ وا

 ينعي 5 57 0 3م الكلا نال نمت هيف لتحل قة .ايتالع اح لعالعل 0 عيال هلوق نمو دال

 كور . 0 را اذهو (اودجارب ىتحا عب رفاس الو هاوقز :هتلالس كلو نيا عاتتا 0
 ( منذو : يح / محد هلرفز لاقو هلوق) ردفنصملاورقأو امص تف ةلالد ةعج ررغسلا ناكح رص, مواذارتعج ر مدعبحرصاذا

 نر ا انمنوكلاةلالد ةعج 000 0 واهةلط: ل هناك راصف مافامهتيب حاكنلا نال (امبرفاسنا

 0 كلر - قءطول كراصف مرا بانتجا هلاحرهاظف ج ورخلاو جارشالا نع ىبنال ةعجارملا نودب ىأ اهنوديامارح

 عر حتت مب رسا | ىجرلا قالطلا ف تلزنةيالا نجرخمالو ّنهتوربن م نهوجرختال ىلاعت هلوقانلو فوقوملا حاكتلا
 0 / راو ذا 8 *و || ة«- رنوكت هلوقو ارمأ كلذدعب ندح هللا نعل ىلاعت هلوقو ّنهوةلطف ىلاعت هلوةوهو هق امس لبلدي
 قدر 000 ىح 1 ب ةعجر نوكمال اذه عمواضن.أ ىهنال مارح هنافرغسلا نو دام ىلا اهجارخ اب لاعسسا مو ديامارحا هن وكل ةلالد

 نقب الا . ف (ي نا || قالطلا عي رمدعب ةعجارلا هلودت اب ةعجارملا ث دس ىأ ارمأ كلذدعب ثدح هللا لعل هلوقو اب ز
 كعب 7 ىد. 0 ّنرتاو»ب وىلاعت هلوقل (ءطولا مرحيال ىجرلا قالطلاو هلوق) ىلع زلا ان نءانخش ةعحرلل تةءموهو
 0 با مدتال عاسجالا,ءطولا لح بجوباهمامقو ةيجوزلا مايق مزاتست ةقيقح ةيعدقلا اد جاوزالا مهو َنهَدرب قع
 0 : امه .رإ با سك ا اذا امدلعمابولا لحعأ كك

 ترب و 0 1 0 يدور اعو دوك كا زعل رح ير ودا 0 قع هالات

 -(ي 0 : هد ءةريغب ةعحرلا 2 هنادتب اع هازل لصقل 1 نار اهؤطو لووح هناداركا واحلا ةرهاصملا ةمزح

 7 1 ةرابعقالطاانال عطاقلادوجول :لئازةبجو زلانال (مرحي ىف كلالاقوهلوق) 20 ربلا نعىوج
 ا ّنهّدرب قحأ َنهتاوءدو ىلاسعت هلوقاذلو ةافانما مهنا وديقل اءاقب ىلع لدي ةموزلاءاةيودمقلا عفر نع

 ةدنجالا كلة ىلءردقالا د نال اكجبلاءاقب ىلع ل دفاهّدرب قحأ هلعجو جوزلاو هوالعب هاه“ 2

 ىليزعئانلارامخ عسبلاّدرك لاوزلا لع ل دي الٌدرلاو اهاضرريغب
 نوداهلوق) رهن هريغهنلرادّب امرك ذ يد رلا هير ادن امرك ذاملةقلطملا هرلحاعف « (لصف)#

 هلاو زنال قارة يللا لح نال (اهدعبوةدعلا قهلوق) ررد ةمأو ندفع نوداعو ةرحول ىنعن (ثالثثا

 ب ادملا ىفاذك هقحىفءاءتشاالو بسنلا ها .ةثالّةدعلا ىفريغلا عنمو اهلبق مدعنمف ةثلاثلا ةةلطلاب قاعم
 وهةيلحن انال ةيقان ةءاحلانالوأ قان لا ل>ناللاة:نا جيدعلاو ميمصريغ ببكر اذه لكلا ىلاقو

5 1 
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 (نيعملا يق نمىناثلاءزجنا) 00

 ارذكمريصن الهنا عمقالطلا تقو نمرهشأ ]ل هعضو لدق ةقباسلا ةعجرلاة صد كك فيك هناوهو
 لصاالةعلار ,وهظ فوقوملا ناىوءدفَو رو كح ملا: دلل عضؤلامالا ةهجرال بقعملا ءطولا ه راك اق

 نوكيالن اريد: عبي ذكتلا اذهنانملاكسلا نيالحالصالا حاسب !ىفامو ىوج عونمةمتلا
 مزاتسس ال قالطلاتقو نمرهشأ دس نه لقالةدالولا نوكو رهشأ ةّتسنءلقأ حاكنلاو ةدالولا نمد
 دقف قالطلاّتقو نمروشأ ةتس نم لق ال تناك اذاةدالولا نايرهنل ا فهذر ,رخ ادق نمد ءسلل دءالذ كلذ

 رثكألا فهن ذكتف حاكتلا تقو نمرهششأ ةتسل هتدلو اذااس< فرعي هنم هنوكو تقول |كلذ فه دوجو مع
 قاطملان ارك ذثيح ةعيرشلار د ىلءّدرلاهدوصقم لاكلا نبا نالرطن هءذو لقال ىف همسك مزاتسا
 ناهريغمالاكى ىذلاو قالطلا تقو نهرومشأ ةتس نم لقال ت دلو اذااد كح مريصب أطأ ل لئاسقلا
 رشا ةّتس نمل قالة دالولانوكو رمثأ همس حاكتلاو دالولا نم نوكن ن اريدقت ىلعهل عرشا !بيذكت
 لقال.دلت نازاو حاكنلاتقو نم رهشأ ةةسلةدالولا ن وكت نا ىا كلذ مزاتس الق الطلا تقو نم
 اق, نادبالف ذئنم-و رثك | ل؛ رهعثاةتس حاكتلاوةدالولا نيب نوكمألو قالطلا نمروشأ تس نم
 مدد 7 قتلا |ذبعو قالطلا تق و نماهتملقالو حاكنلا تقو نهرو | ةّتسلهتدلواذاةعدرا مصتاغا

 لبق (جوزتلادعتةدالولاتناكاذا اذههلوق) ىوجزحملافداصب ملرهتلا باص مالك ناثلل
 تاق ناف ةعحرلا ل. :دعلا هر ىضقنت هدم» تدلو ولا منال قالطلا لبق انلوقب اندمق اغاو قالطلا
 تاقىلو|ناكف اسوةوف عي رصااو عامجلا ةلالدبسنلا تومنو عامجلا مدعىف عي رصاهأطأ !هلوق
 اند.ةامناو هلوق ىف و تدع عراشا| نودهنمسذكلل | لاقالدمعلا حي رص نهىوقأ عراشلان هةلالدلا

 فصل الوقذا كلذكس دلو فنصا ام لاكن م هردافتسا م دع ىذَتَع نال لهأت محا قالطلا لمق اناوقب

 لاق ةدالولا ن وكنت نأ طرمشو لاقي نأ تسانملاق قالطا |لءق ةدالولا نوكىضتةيدلو تاذ قلطولو
 طرشلاة دافت سان حرصه ىاب لانا لصاسحماو ىلب زا قامكح ملا .دغ,تدلو ولامئالقالطلا
 هلوق) كلذ فالخ ىذت#,ام اب زالازع ثء-مهضعن مالك ىف امل افالخ ف نصا !مالكن مر وك ذملا
 نوك.أل رومشأ ةتس نم لقال تناك اذااما هلوق) اذ لحن اتاذىفدسق (هنهدلولان و ناروصت ةُدمَف

 ىلع قالطلا م دقول(اهةاط مث اهعماحأ ل لاقو هلوذ) اعرشا.ذكمرص ملف بسنلاتو.:مدعل(ةعجرلا هل
 نءاهةلط مث هلو ريخأت نالىلواناكلاهعماح | لاقواهةلطفامالخ ناو لاق ناد اهعماح |مل هلوق
 اهعماحأ 1 هلوق دعب قالطأ | لدق عامج ادوجو لامتح ال قالطلا لبق عاجنا ىنن ىلع لديالاهعماحامل هلوق
 ٌْ رداتملا فالح كلذ ناك اسمو ما اهقلط ىنع لاق ثء- اهعماح ملل ود ىلءقالطلا حراشلا مدق ذو

 تدثتةعجرلا نال (اهملعمل ةعجرال هلوق) ىنعب ةملكت حراشلاىتأ مي هريبعت عماهسال فصملام ااكنم

 دك [:نالاعرش انكم سدلو هقج ةءجرااو هسفن ق- ىف ق دص ف هركن أدقو ءاسولايدك تملا كلما ىف
 نك ملةهطولا لامحال اطامتحا ىضةدعلاو عئاوملا عف ر وةيلخلاوهو لدبلا مبلست ىلع ىنترهملا

 هل ناك ه تركن اوٌرخأول هنال» راك اندسق ل اوخدلا(اضقرهماذك اتوودعلاب و وىأاءوبءاضقلا
 هلءج ثي-اهعماجأ هلو قىفهلعراشلا بي ذكتلا تروا ىأ . (ةعجراكإت تحج ملوق) ةعجرلا
 ل.ةائطاو لزنوءامألب بسنال هنال سنا تودشل تد”دقو لوخدلا ىلع ىندن ةعجرزانال مكحاثطاو
 !ٍ روشأ ةتسدعن ىنعي (رخآن طب نم هلوق) رمى زا ىلع هل نمىل واهم كت نالركن اناوهدع»القالطلا
 لامنينسرشعنمولو (رثك الواهلوق) قالاطلا لوزنتقو نم ( موب نيتنسنم لقال هلوق) رثك أف
 نال ةعجر ةيناثلاةدالولا ىأ (ىهذهلوق) رم سأمالا الاهل ةياغالرهطلادادتم نالت دعلا ءاضقن ايرقت

 باك فر كسح ذو هلوق) رجناعحارمريص  هيوددعلاققالطلا دعي ثداح قواع ىلا فاض» ىناثلادلولا
 تداواذاهلوقب فاك ىف د رة لاكشالاعفد نعم املا نمد قرفلان مرك ذامىلاهيراشأ .(ملا ىوءدلا|

 الذ ةعجر نلف قالطلا لبق قولعلا لّحاو ٌةءَحر ناكف قالطلاادعب قولعلا لتح |نيتنس نم لقال
3 
 اينادد



 | 1 (ن كح النه ىلءإ

 ىلوأ ناكلمدرقيلو هتالطا لعرت "الا ضحلانمضنصملالوق قيأول (ةثلاثلا ىهوهلوق) . ىوح |
 هلود) ىوجهّرحلا قسى ةئلاثلاو ةمالا ق>ىةيناثلاب قدصت رن الاض.حلا ناو ةمالاةّرع لمثدل
 ) منعا 1 ااذااذه (ل_ةغتىت> هلوق) رهمالوأ مدلا عطقنا ءاوس اهمالجالىأ ترهطلةلع .(مانأرشعل

 ة را 5 'عاطقنالادّرعك ا /ةعج رع 2 ةيباكلاو قاطملاءاملا دوحو عم راج .روسل اهلسغءناكولو 00

 006 2غظ8-00 هلوق) رهلا نع ةملالمنرمش كل ذك هه وتعااو ةنوذجملا نوكت ناش و اماطخ مدعلةريشعلا نودامل

 // تع ىهو || ةالصتقو انههلوةوةالصتقوىفداهاوقب ضم !بايىفريبعتلارسرطتب  (ةالصتقوارمل ع ىذعوأ
 ا ءانداانه هب فنصملاريع ىذلا تقول امدارملا ن اىضتق حلا تةولا نم قبول ىت> حراشلا لوق لوقاو ىوج

 ا ءاملاءدعلاح معا نال (سايقلاوهوهلوق) فاضمفذح ىلع فنصملا مالك ن وكيف دن. > وأ[
 30 ا فهر 1 3 2١ نمد قرفالو ماكحالا نمد ريغودهلا لود زاوجو ةالصلازاوج ليلدب لاستغالاةل زنم قر

 ورع عه لرب 7 / ناك اذاوةراهطلاهل طرتش امهئمد- او لك ذااهئادا ىلع مادقالاز او كحما نمو تدداالص زاوك ْ

 تور 0 اما. الار هف ذو: ةعجرلاعاطقن !نالىلوا لد كلا اذه ق-ىف اذكف ماكحالا ق- ىف لاسةغالاك
 ١ 0 راتءامةناراارؤس تاةغاوأءاملاامص:ملاه دسج دعا تدقب وتلستغاول اهتائرتالا||

 0 ا ىت>نيةيبثدحلا ةربال هنال ةققح ولت اهنوكل ةيزو رض ةراهط هناام غو ةالصلا ءادأ افزح1 ناو
 كر | ن .كالملاءاداىلاة>ااةدو رمد [كح ةزاهط لهجاعاو قباسلاث دج اراث دع ناكء الا دج وولا
 ير هس«( ةنار |ااذك (خاةعجرانا يصلاو هلوق) ىايزاهردةبرّدقتةرو رض تباثلاو تابجاولااسيلع 5500
 راق تل يب كرد || ةر دو |قاضأ هديت عورشلا سفنب عطقنت لبق حراشلا لوق نم ىبسام | ذكو عمجلا حرمشو نيبتلا ىف
 : عطقنت ىنركلا لاق دحملا تلعن دوا نآرقأ |تأر قوأ ىفدصملات وأو ةيلالنسقلا فاك ىواتفلا نع
 ملءاملاةءاصانع هءالخاتدمعتواف (حلاوضءنم لقا تدسنو هلود) ىنيع عطقنتالىزارلا لاقو
 1-3 0 هجر 4 م رحلا فاعسال دعب ريغعالانهتباصادعب هملا فافجلا عراست نال (ةعج رلاعطقنت هلوق) رهن عطقنت

 2 ل لري ابلعىظعواجو رغلارمأ ىف اطايتحا هلسغت ىت>اهتاب رق لحال ذكو جي وزتلا اف لحال نك !ديدشلا
 0 هم ١ انشا اذهو ىننع فافحلاهملا عراستنال اريشك هبال (عطقتتالامات اوضعولو هلو ) .رهنةالص تقو

 00 ع 3 3 نأ رتآساق هيفو لكنلا 3 و ردا الاتلسغا,مالة عج رع نا لماك كاوضعلا ف ندا ل

 في 0 تناك ام ىل“ تيقيفاتو.ثأز الك الاوز أزحتال ث د حلا ى-نالاضب أوضعلا نودام# قمت ةعجرلا

 0 0 4 1 فافجئاهيلاعراستيوضعلا نودامناهنودامو وضعلا سب قرفلاوهو نأ ستسالا هحو لاستغالا لق

 كك 7 3 1 0 نودب قيتهباوصوضعلا نودع" قتال ةعجرلا نارخ اس يق هيقو هلوق نمىليزلا امنا لعاو هتلقل

 0 ا *// | وضع كرتكهدارغنانلك كرتىأ وأ ىنععواولا (قاشنتسالاو هلوق) ققفاحلاو ىلشلا نعانخيشال

 0 6 ناز || ةلزاءوهدمم لوقوهو ه-تعو هلوق) حفلا نعرهم عطقنتال نيردضتلا دحأ قولو فلا نع انش
 >2 : || هط-الم اهعطقف عطقنت ةيقسلا ىلعو عطقنتال ضارتؤ الا ىلعف اقالة |امهتلض رف ىقنال(وضءلا نودام

 ىفعقوامنا ملعب هنهو رهاظوهو ر لا فد#لوق!ليلعتلا اًذدهرك ذاذك طا .تحالاسقحالا اذ
 ةروتحم 2 وضع ةلرتك فاشتدسالاو ةضعدملا ةلرت نأ نم فقسوت ىف بهذاال.لعتاذهركذثيح مك مالك

 د | هدا. مدع ضرف.و د# لوقلاللعت اذه العد ثمحىجليزلاو رهنلا ف املهفلاةعدف نال مربع لماك

 33 0 2 ارنوذ ىضذتةمذ ةضيقل نوكي ذئنمح هنال م“ 1 فدو ىل يا 0 4 / كر لس ء] 5-2 ذأ ها قت كالا راس د كك لكن د دوال ضن ال منو د ]ته كلب 1

 + أ ءاوس(اهأطأ !لاقو هلوق ) ربدتفاهعاطقنا مدعو ةعجرلاءاقب لماكوع كل ارتك قاشنتسالاو ةيضمذملا

 (خج# || هيذك عرمشلانالءامولا هراكتايةربعالو (اهعجاربن ا ل ىاهلوقإ) رهث هدعبوا قيلطتلا لاحشلذلاق
 روشأ ةتس نم لقال هدلت نا ىلع فوقوم ل4 تاذىفاهتهعرو هظ نا ىنخال مث ررد شارغالدلولا لع
 ناباوصلا ناودعب رشلاردصلاقاكهراعلا ىف ةحماسمالف هلدق اهتهحىنانسالا ذهو قالطلا تقو نم

 رظنومذو رهن ةعدرلا تكره أ ةتسنملقالدلو تءافاهعحارفاوطو اركنمالماح قلط نمو لاقت

 ول 7 2 تا او
00 : 0 



 (نم»ملا خف نمىفاثلاءحتا) |

 ا 262222222221 2 2 2 2 2 تا“”>؟>؟>39951412ا
 الاو مص هةةدصف اهمف ك«جارةدعل ادعب ل اقولو فنصملا لوة دعن ىنرعلا لوقو ىجاب زةتسلاءامسشالا ف

 ةعح لا عصن امهد_ةعو مصتالفودعل اءاضقن ا لاح تف داصأ منال ةفم'>ح ىلا دن ءنمع : ريخ اوت لوقلاو ال

 ىدع تضم ةيس<متلاقف كدعح ارك هلوةد ةقافولاب هم .فالخملا ىلع دهمشتسا تار ,هاطظ مقا اهتدعنال

 ءاضقنا لاحت فداصا,مال هلو ةبةلس اذه هللعتف و الوااماهوحو نمل ل هو ُّخ اانا ةعجرلا مصتال

 كلعالرمأ نعرمبث اهنا قساع ليلعتل انه بسانملاواهدع تلا ةلّثسملاب ساني امتاو انه بسانيال دعلا
 كا م ىشو 2 :*”ال ادلة سلما ارهاظ ةيقابأ متدعن ال ةعجرلا عصن امهدنءو هلوةفاشاثامأو هءاشنا

 الاقوةدعلاءاضقنال اح فدا صهمالكن الةعرلا محن اللاقمامالا نأن قدءتضقن | ةسسدم تلاقف

 لوقأ ة: انوا .ذالخت !ىلعدورشتسا مث هلوقوهدءلاءاضقن ابرقت لامار هأظ هم .ةابامتدعنال ةعجرلا مدت

 ةقياس اولا ا مانا راج مايو ةدانلاو مةمشالخملاو ىلوالا ىه ةدقافولا

 روق ىعهوق) 3 00 «كالدوعب ود انمدق كاف فا هده ناندذهال

 تلاسقف تأ ديولاهنا ىلا دب جوز | نوكيراشأو اقافتا ةعجرلا تتم”الوصغمتلاقواف (منا هلوقبالصتم
 ةعجرلاتدثالن أى اعمنامالكلا ع و راقافتااهلوقلاوك_ةء>ار جوزلا لاهتف ىد_عتضقنا

 ارهاظ ه.قان ىهذا:دعلا تفدادابن نال اة ىا د ةسسرا متانة رد ورم

 ىلع كللذلدترمخأاذافنهنعراسخالا فة مأ اهنالءاضقنالاة لاح تفداصاسمنا ماماللو ريت ن املا
 ةعجرااتد“ :«لمت للف ءاضقنالا قع ةّدملا تناك اذا هو جوزلال ود لاحهلاو-أ برق او«ةمس
 ةيلاليتث ىوتفلا4 .لعو امهدنعنبعل |عم (اه لوقلاو هلوذ) ره كلذ تدثوتدلو اهمناتعذااذاالا

 نااهلبةاموهذه نمد .ةفن> ىال قرفلاو افوكتي هعحرلا توم" : ىلع ءانب ةعحج رلا 0 ظل تلكم ناف

 فالطيزئاح هازنمىف نا زتلا نم عانتمالا لذبو هدنع ل ذيوهو لوكتلا نال نعلامازلا
 عاج الا ةباكح نا لعاو ةعجرللا,ةمالذب نوكيا تضما متةعنابفلح !نء اهعاذتمانافةعحرلا

 ىلإ مالعفامهدنع ةهعاهال ثحهيفو ريدقلا متف ىف هعبت دو أب ز زال تعقو انه قالممسالا ىف

 لاقال (هللوتلاو مصنامهدنءودلوق) رهن مامالا لوق ىلعراصتقالا اهريغو عئادبلاف ىذلاو

 00000 الا هاو ءدن ال ةعحرأ | ةعص مدع ىلع قافتالا ىوعدنم قيعلا قاسم ةفلاذعدف

 قى اهيذك,ترمأ اهمال ةعجرلا هل ناك ضقت كلذدعب تلاقولو ( حلا قّدع تضم ةمالا تلاقوا
 اطقس تطقسا تلاقوا ةندسبالا لمقيالةدالولابتضقنا تلاقول ريدقلا حف فو ةياقنلا رمش فاذك اهم اهملع
 هاوق) رهثةرحاو ةمالا نيب كلذ  قرذالا ذك ه فص نا ىلعاسو» ؟باط ناهلذ قلخملا ضب نيمتسم
 اف لوقلاوهذعلا مامق ىلعىن 5 ' هعحرلا نال هغ ن ىلا لوق ىهف ىلوالااما (نيتروصلا ىفاللوقلاف

 ناكولو هتح صل ا.نوهو هكلم عضملانال ىلوما لوق لوقلاامهدنعو بلع ىنتب اعف |اذكتا وق
 1 .ةو مضصلا ف :اعاجا هعحرا تدك :الو لولا لوق لولاه ةهأل امة دبصو كوملا هيدك 000

 هر اسلاك فرعأ اهتالف ةسنالا هاو ةمالاو ىلوملا فتن ىجةيشن ىضقسال ل قو فالخلا لعاض أنه
 (كوالافلوملالوةلوقلا اههدنعو هلوق) ىندع جوزلاو ىلوملا نود افوق لبقيف هيفةئيما

 ىنيماهمدععو ةعصلانم ةعجرلا ك- ناهلو حامذلاب ابملعرق أولاكل مة.ف هقح صلاخوه اعرق اهنال
 الصأ اذ ىلول ل لوقال ءاضقن الابرأ الا ةقدصم بش ةنمما ىهواهئاضقناو اههابق نم هدعلا ىلع

 هعد>رلا تتنئءاقدسولامهنالهتبذكو هإوقب دق ةعجرلا قالك هنهدارفنال حاكتلا ىف هلوق لشاعاو

 انارمامو هذه نمد مامالل قرغلاو تت ليا عمال ىشانكم تندد لوملا هيذكولو اقافتا

 لولا تعم |ىناملوق لمعي الف ةعنملا لوا اكل هروهظ مزاتسإ هلام فودعلا ةمضقتم

 اهماقأ ول هنال ةندسأ|مدعب اند دقو هل وةليقيفاهعمدكلم هرهظت لف هذعل | مادقب ٌرَقم ةعحرلا ف قيدصتلاب
 املوق ىلعرخ الاهيذكوأ واههدحأ قّدصف نياحر نمب 2ك رتشم تناكو لام كر طظناو ره ةعجرلاتشدن

 ىوح



 ند دس فارسا لح ديو ين اول نر يو جار نم يني نرجس محم ف سي

 | (ندكجحب مالذم ىلع) :

 ليو سكءلان لمقو لوقلاب متتالو رعقلاب نونجما ةعج رو ىتف:هيود#لوق رفعج وأ ه.قفلار ةخاو
 بدنبو .(قأرعا تعجارو هلوق ) امعجر قاطامدعن نداذا ىنع نونا ةعجرو هلوقو ىلي زاهجب
 هلوق نم ةبادهلا ىفامو ىنءلا نرد ل خد ناو امد قرذ تحل : ناقد دعلا دهن هريغ الثا عمالعا

 نوك.-:ال ةيصعملا نال جايز لاك ثا هسفهريغب جوزتلا ةيصعم ىأ ةمصعملا ىف عت اسءرلاهل<: ول هنال
 نءلأست ىتحوربغ بو زتتال نأ تش لاقب ناالا كلذ ريدغب ةيصعملا قةقتالهراغلا فول علا نودن

 بجوا هنا ثمح نماض أ لكُم اذهو ةمصعملا ف تعقو لاؤ ريغ تجوزتاذاف هيةدارفنال هعاشزا إ

 3 دوحولامهوتموهام حق دلال اولا سداو لكلا ىلاق اهدنعرهظاسم ليمعلاب ةدهعكاو لاو كال
 9 0 : نوكاهاؤساذكو هقح صلاخ ىف فرصت هنالامكت هناك اذافاهانا همالعانازوو ند همدع ققضدعت

 5 اذدهو - ةعحارملادصةءمل ناو (ةرهاصملا ةمرح بجوناكو هلوق ) كلذك ماكل ىفاهنالا سم
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 0 : و 7 هل.ةباوعحاراذاىسدقلا ىواحا نع لقن و ةرهوملا نءرعبلا فاك هو ركم هنكلو لعغلاب ةعجرال ناب
 يي

 00007 207 356 اهكحاهمالاوداهشالاو لوقلاب ةعحرلاةنسلانال ها ا.ناثداهشالاراهعجارينالضفالاف ساوا

 0 4ك . اهحوزتاداهنا نم قبسأب لع ند اذك لوق أودت ذك دن رت طرلاوز# هجر فتن . (نم/_ر | اهجوزت نال هتدعىاهجوزتدعب“ طولا نوكمأل نا طرش (* طولاوهو هلو ةملالنرش ىو اديعلا حيمش ف

 دايز كو و عضوم ىأ ىلع (ىللبقتلاو هلوق) ةيريهظلىقاكد م لوقرا لاو مامالا د: ءاعجارم ريصب الد دعلا ف
 44 1 .ٍ (ةورعشل سمار هلوق)ةو مش نو درولو ل..ةّملاءانءجارم نوكي هنا لكلا ققت> (ةوومش: هلوق) اهتدننت
 ل .01/ || اهركموأ اان ناكنأب اال ناكن اف ه:مرامّخاب هنوكدعب ئموأ هنمددعنامو سللانوك نن قرذال
 0 ا اهجرف ىف ه جرف تلد داولا-منااوععجاو فسون ىنال اقالخ ةعج رلاتنثت دو ةفسضح ى أل نوف لع َ
 لاير 6 كاز" وي ١ توبا هنأ هرخأل ذعر نوكيالربدلاف 1 ولا نادم الكره ا ىذتةمو ةعجر ناك نونهتوأ مانوهو

 ل 2 ب هعمةومش رظنلاوأ سما ناك اذاهنا جز فاذه ىلعو ةع>ر هنا ىلع ىوةةل انكلةرهاسل اكرم

 9 ا ةيزحل كانه دصقلا نا يراسل انين قرغلاومهرالو ةرهاصملا ةمح تورم راو ةء>ر نوكي نأ لازنا

 ب ل 1 لاقو هلو ) ره لخادلا ىنس (اهجرق ىارطعلاو هلوق) ى :ربوش لزنا ناو ةعج رنوكيف ةووشلا انهو
 2 / 1 وه ارك ل كلا ثم نوكبف هدنعءطولا مرح ىىجرلا قالطلا نا ىلعءانب (لوقلامالاةعجرلا معتال فاشنلا

 - ب 0 -. 3 3 . ء«دو 5 . ٠
 1 7-2000 هعجرلا حصن الىفاشلاو كلام لاقو هلوق ) ىدنجربلا نهىوج م ءال هرال ةوهشد هنأ

 /هري © || داهثالابدنقريغنماهعجارتلف كئيارم مالسلا هداعملوةكون هدرب قحأ نرتلوعد و نهوك أذ ىلاعت
 6 ةقرافملاباهئرق هنا هياعل دب بدنلا ىلع وعدي الاقرعالاو هلثعالازو كالق مد ىهوةدابز هط ارثشاو

 ءادتب ايارايتعا ةعجرلا ف داهشالانوطرتش مهنا مهتم بهغل او ةعجرلا ىف اذكف هءفاطرش تسدل ىو
 داهشالاا ب. فطرتش اك-لامناهنم_ع أو لول االورهملاديدتالواهاسضر نوطرتشالو حاكدلا
 داهشالابالا ةء-رلا مصتال ىفاشلاو كلام لاقو هلو نم داراا» ىبلب ز حاكنلا ءادتباىف هطرتشنالو
 ىأتب فيك امهوق ىلعرطس لاق اذ هلف ىوحلا دمسلا همهوت كل عفلاب ةعجرأ اال لولا ةعحرلا صوصخ
 مناو هلوق) رهن ىلوأ ةعجافاموةداصتبتدش حاكنلا نال (ةعجرلا عمت هتقدصف هلوق) داهششالا

 :دهلا ىف لاق هنا ىلع ناهربلا ماقأول ىتحهل ق دصمالو هءاشن |ثأ|ل عال اعرمخا هنال ( ةعجرلا محتال هق دصت |

 قهبرقاولو ناهرملاب هشفنرارق اتدثب ثدح لئاسملا بع ا نم اذه ىسرسل لاق هلوق ىل.ذ اهتعحار|
 فالتال ادلة ىهو امل افالخت ةفدح ىأ دنع ىأر هناا ءنيمالف ناه رنه 55 ملاذا مث لمقي ملاحنا
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 (نيعملا مف نءىنامااءزجا) | ؟

 011111112111 1 1 0 1 1 2 1 3 ا ا ا
 همس 1 نا ل لل نال ل ل ل لال

 دعب نوكي ادبأ عقرلاو قالطلا عفر تعرشاهنالاعضو اذ كه اعبط هنعةرخأ تما نال قالطلا دعب اهركذ
 هلهاىلاعجر لاب ىدعتر الو ىدعت ىوجردصم مساىأ (عجر نم مسا هلوق) ىوج عوذولا

 قىرهزاللانالدئر وهم ادنع( محفأ متفلاو هلوق) رهناعح 0 و اعو>-رواع>ز هيدد رمرملا هتعحر و

 وه (لاوزلا بسدر هلوق ) رهن*اهقفلا لعرسكلاراكن اىقديردنيالاعت ىكدلو رمسكلاةيرثك |ىوعد

 ىذلااغاو ةعجرلاب عفتربال قالطل اوهو لاوزلا بيس نال لاوزلا بنس رثأدرإىأ فاضم فذح ىلع
 رثالا عافترا نم مزلبألو نئابلا نود رلافةدعلاءاضقن | ىلع ةفوقوملاةمر<اوهوهرثأ اهي عفترب

 ةيريهطلا ىف هدو ةصالخلا كلج أتءالاهعحار ولو لٍحؤملا له: قالطلاب وانتر ثؤملا حافترا
 ىههلوذ) رحتأرملال وق ضيم اةدعلاءاضقناءلوقلاو :دعلا ىضةنتىت-الاحنوكيأل ةيفريصلا فو
 ماوديلط ىأ ىناولا لاق بلطال تسدانيسل افرردناك ام ىلعحاكدلاءاقباىأ (ملاحاكتلا ةمادتسا
 لبق حاكذلا ماود كرادت ىنعملاذا ةمادتسالاب قاعتمّددعلا ف هلوقفةدعلاىذم لق دوجوملا حاكذلا

 صن الوةدعلا هش ةيدا اولا فهنا نم هرماملءطول العد نم رخأتملا ضع داز (ةدعلاقهلو”) هلاوز
 (ءاطولا ةحابتساىفاشلاد_:عوهلوق) رهن طو رشلانماذهنال ةيهاملا فهلا ةجاحالو ةعجرلا

 هاوقانلو قالطلا. ل ازدقو ءطولازاوج طرش حاكنلا كلم نال«دنع ءطولا مرح ىجرلا قالسطاا نال
 اهماسقو ةم>و زلاما.ق مزلتست ةقرقح هر ة.هستلاو ب و زاوهلعدلاو نهدرب ق-أ نرتلوعب و ىلاعت
 همادتسالال لمعتس درلا نال لازدق هكلم نا ىلع نهدرب ق> أ ىلاعت هلوق ىفةلالدالو ءطول |لح بوب

 َج رض نأ ةض درع ناك ا 1 هكلم نعبر خلوه و مسق متر ابخلا طرشي هعاباذا عسنملا عئاملا در ل |»
 ءاقيالاوهكاسمالاو فورععنهوكسمأف ىلاعت لافو !:هانكسجف ادر ىمس: دات ضم ىتح مسفب لول
 مئابلادر هلوق نمدر ىلءافوطعم سدل يف متهلوقو ىليز ةمادتسا ةعج رلانا ىلعةلالد ىوق أ نوكسف

 عسيبملا عئابلادر لا رمسف مث رايخلا طرش عاباذاربدقتلاورا خلا طرمش عاب هلوق نم عان ىلع لب عسستملا

 ةيدسمالو هَ ويدملا نءئنن هفصالو لام ص ودب ْن راقب و 2 ا كنان وأ (انالث قلط مناهل |و5)

 نم (انئادالو هلوق) ره ىلوأ ناكل دئاقاطب لنا لاقولف اذه ىلعو نئاملا اهمعقب ةباب ناكرلو
 (ةدعلا ف ىهواملخددقو هلوث) نئانلادارفانمثال.لا نال ىوج صاسخلا ىل_ءماعلا فطع

 عدا ذيزازملا نءردلا واش ةدئاقالب راركتدعلا ف ىهو هلوقو ىوج ىلوأ ناكل اهئطودقو لاقول
 رمالا ناقهلمق ا لصاو (ضرت تناكولو هلوق) هسكع قالة عج رلاهإف تركت او لوخدلادعدءاطولا ||

 ردأطخو تعلو لزهوهارك اعممصت |ذكوممدعو ىذرلاةلاحىأر ردريداتتلا لعشف قالطم كاسمالاب

 أرهتلا ف لاق ة.ئاغلا مالعا طرتش هنا نمةيانعلا ىفاموةمئاغلا مفاهاضر طارتشا مدع ف فذصملا قاطأو

 هل ناك ك.ل عىل ةء-رالوأ ىدعجرتاط الاقولو طقف سو دنموها غااهمالعان ان مرقتسا انوهسهناأ|
 كتكسمو كتكسمأوكتددرو كتعجرو كتعمتراو (كتعجاربهلوق) ها عئادبلا ف اك ةعج لا ||
 ًط .رتشد الو ىتهدعىلاوأ جاك: ىلاو أ ىلاك ةلصلاكنددد ىف عضاوملا ضعي ىف طرغ_ثاو حب رد اذهوأأ

 نمو لودقلا دضى لمعت:س هقاطمذان سحوهو ل كلا لاو ةعجارملاو عاترالا ىف :إ-صلاركحذ |

 ةعج رلانكراذهو ىوتفلا هملعو عيبانملا فو باو رارهاظوهو د دنع بو زتلاو حاكنلا عيرملا

 اعحارم ريص,الف قأرهاتنأو تنك كىدنع تناةياكلاو مدقتام رصلا لوقلاو لعفوأ لوقاما هنال
 ءاشن | نال فينح ىنادنعةءجر نوكءالةدعلاىفاهجوزت(ةقث) رونلاو فلا نع ةملال نرش ةيذلاالا

 ناّدياو رسوب ىلأ نعو ةعحر نوكيد.عدنعو هنمذ قام تدثءالو وغل لطان ة-وكسشم اق حاكنلا |

 نامخاو
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 | (نكح هالنم ىلع)

 توما ضرب سدل هنا نيمتءرمأ انهنالف لوالاهجولا ىنامأ (نيتر وصل | ىف ثرت 1 هلوق ) نيه اش عش ثرتال

 دوعت ثدح ةقفنلا فالك برسل دوعن المالسالا. ف ثرالا 4 لهأ تلطناهدادتر ا. هنالف ىناثلا فاماو
 ةروصلا قثرترفز ل اقوهلوة) ىن.عدوعتو هسد>ىلا تداعت لسا اذاف ساءتحالاتاوغلاهطوقس نال

 دعب ىأ (اهاحتةل لاو هلوق) ىنيعتوملا ضرم هنأ اناظاهةلطنمحرارفلاب امهتمراصهنال (والا
 اراقنك لفاهتهج نم ةقرفلا نالءادتباهتعواطاذاام الخ هلعفب تن ةمرحلا نال ثرتا مناف اسهئاأام

 ةعواطملا ىلا ةفاضم ةمرحلا نوكتف حاكنلا لب رمال ىىجرلا نال ثرتال تءواط مئامعجر اهقاطاذااذكو
 اهقح قاعلاراق هيراسف هلعفي تّنث ةمرح ا نالاهئاناامدعي تءواطاذ ام فال اهرامتخاناواعقوهو

 ىلبز ثرالا ةيلهاىنانتاهنال ةنادالادعبّةدرلا فال ثرالا ىنانتالا ممال ةمهرحلات ومش: ىلطسالو هلاسمب
 ىلوالاب هيف كسل لعل لب ض را قناكولاعزارتحاللالةعتلار.دسبقت ( ععتوهو هنأرمافذق هلوقا)

 قرفو هلوق ) ضرما فناك اذاهل فال خالذاحراشلا رك ذ سادت فالح هءذنالهيد.ةاغالوةنوأأ[|
 نمدافتس اذكوءالدالاو ناعالا ىأ امهفاد.ةرونلا ىف هلعج(اضب رمهلوق) هتوم ضرع ىف ىأ (امند
 لود قالط|انذعشدرق اذهلو ثرئال ت امم هدعص ىف ناعلل اب ةقرفلا تعقوولذا كلذ كحو هو ىبلن زلا
 زاشأو كوك نم ىنبعلا ىفام لعب هنمو هوم ضرم ىف هلوقب | هندي قرقو نع الو هلوق نمى.ساعف حراشلا

 كلذكس دلو ريتعمريغناعللا بن احق ضرما ناهماهمالملا اضد رم هلوقي ضرملا ف ءالبالا نوك ىلا
 ةموصخملا نما ديالذا هنمأرللديال لعفب قالطلا قيلعتب قدم هنالةناعللا قاما (تئرو هلوق)

 ىضع قالطلا قلعت ةلزنم هنافءالبالا فاماو هاهقح لط سالف ةرطضم تناكف اهسفن نع اعلا عفدلا|
 (ىلوالا ف ثرئال د لاتو هلوق) ىليزو رردنئاتنًأفرهشأ ةعبرأ ىذماذاا4لاق هناك نامزلا

 ةيسنلاب يقتس ىلو |اهلعحو مكتوه وهنأرمافذق هلوق نم قسام ىل والاب دارأ هناىلاانخش راشأ
 ءالبالا نال (ثرتال هلوق) ةيناثلا ىفةرامعلا باوصلل اتي نأ هاسعام طقسف هالرال إد سم نم اهدعاملا]|

 :| مدقتدقورهن تقولا«ىسع قرلعتل رقم نوكسذ حاقولا نع ةملاسخلا هتدم ىضعي قالطلا قلعت نعم ىفأإ|
 ارافنوكي نأ تش ةعصلا ىفءالدالا ف لمق نافىوجرفز) افالعغ ثرتال ةعصلا ىف ناكاذا قدلعتلاناأ||

 اذا ٍثرتفهدصق ه.لعدريف اهقح لاط:الادصأاق ناكتن اي ىتح ئفدملاذافءىؤلانهلاطن | نم نكميم هنال
 لزعلا نم هنكمتل ار شاص عج هنال ثرت | مناف ل كحوملا ضرم ىف لدكولا اهقلطف ةدعلا ىنالمكو لكو
 ةلثمفالخياةلطم امك منك لف هياءةرافكلا بوجو وهو ر رضدالا ءىفلانم نكمتالائلق
 (ناعرسف) جلي زى تنملا ورك ذ ترتملاهنابأ ىت> هلز ع ىلءر دقي لول ىتح هلزعءنم نكمتمهنال ليكولا
 جوزتفاثالث قلاطاوجوزتأ ةأرعارخ لاق (ىناثلا) ارافناكاثالث قااط تنأف تضره نااهلاق
 تقاطام_هدنعو هدنءكرتالفارافريهءالف بو زتلا دنع ىرخالاةأرملا تقلط تام ىرخأ مثةأرعا
 توما نة: كلذواهد_ءباهريغهج ورث مد_هدالا ىةدقثالةر رش الا نال ثرتوارافريصمف توما دنع
 اه>وزت.ةأرهارخ اهنا .فّر عمتوملا ناهلو هس ءرصتقةتوملا د_:ءاققتتم طرشل ا ناكجذ
 نوكت نأ نيمامالادنعابثرامدعىف قرفالو رردادنت -متنثف وزنلا تقو نم تيرم الاب هفاصتاو
 لماكلارهملاو ارم لوخدلا لق قالطلاب فضلا فصنو رهماهافاهب لعند ناهنأ الاالواامبالوخدم

 نيلجالا د_ءنالودءلا|ماعودحاو روما فامهدنعو هدنع ضءل ارا تدع و تالثلا قالطلا دعب ءطولاب

 اهجوزاهثرو ضرالا ىفةدراتناكنافبرحارادبتقحوأ تتاممتتدبرا (ةقت) .ةيلالينرعشأ
 ىه تاس نافاعما ديراواو اةاطم هثرتف هنوم رم ىنعم قاهناق هيدر فالخ ثراال ةدعلا يف تناكن او
 زودءاةلاب موةلار دصملا نالريعذلا ذو ةمرحلا يأ (هعفار رك ةهلوق) هحيرشو ريوضتالالاو هتئرؤإ

 ىوجثنأتلاو ربك ديلايهيل اريعذلا عودر
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 (نماانفنمفاثلاءزحما) ا

 هركذام ىلع ءانب هنودوأ هنارق أ نمز رامملا ناك اذا ام ىلع هلج نكع (حمارداونلا ىف ةفيخ ىنأ نعو هلوق)
 فلاضالف ها هنم ىوقأ لب هنارقا نم سلزراملانال_ءاذااسعمهضءباهديق ةلئسملان انم رهنلا ف
 هلوق) ىن.ءةمالسلا ةملغل (اللاّتقلا فص وأ اروصعمولو هلوق) نئملاففنصملا هءلع ىنثمام دئنءح

 طرشلاوا ضر |ىنامهو هلو5 نالاذهو باملا لأ ماعءافتك |هيددمقب لو نئاملا ىنعي (اهقالط قاعولو
 ريسعتلا قو ضرملاو اهلا ىفانا كح اوساةلطم ترث ىجرلا ىفا منا هوجو وره نئاملا ىف ماا طقذ

 أ همشأ امواذ_هفةلاحالنئاكرهشلا» ىحودوجولارطخ ىل_علعفب ناك امقيلعتلاذا حماست قءلعتلاب||- د

 ةلّدسا اهذهو ىو ةروصوا|ةة.قح ن وكن | نهمعالاوهام قدلعتلايدارأ لاقي دقو قلعت ال ةفاضا
 لكو ةأرملالعفب وأ هسفن لعفب وأ ىنجأ لعفب وأ نامزلا*ىعكقالطلا قلع نأاما هج وا ةعب رأ ىلع
 نالوالا ناهجولاامأ ضرملا ىفاناكوأ ضرما طرمشلاو ةعكلا ىف قءلعتلا ن وكي نأ اما نيهجو ىلعهجو
 رارفلل ترو ضرااىف طرشلاو قدلعتلا ناك ناف ىنجالا لعفبوأ نامزلا ءىعب هاعاذاام ى-عأ
 ثرتف هسفن لعفب هقلع اذااموهو ثل[:ل| ه>وأ اامأو ربل ضرملا ىتط .ريشلاو ةهعل ىف قيلعتلا ناك ناو

 هنم هلام لعفلا ناكو ضرملا فوأ علا ف ق.لعتل ناك ءاوس ضرملا ىف طرشلاد> واذا ن اك امك
 نالةلعلاناهعش طرشالنالددحو اطرمثلاب وأ طرشلاو قءلعتلاباهةح لاطب أ اه_صاق راص هنالالو ادب
 رارطضالا لاحربغلا لام فالتاكهرهغق-لاطسالهرارطضاو هجو نم اردعتم راصف دنع دودولا
 قيلعتلا ناكءاوساقاطم ثرتك دي هنماحلالعف ناك ن اف اهلعفي هقلعاذاام وهو عدارلاهجولاامأو مونلاوأ
 اضر نو هياضرلاو طرمدلابتنضراهتال ضرما ف طرمشلاو ةدعلا ىف قاعتلا ن اكوأ ضرما ف طرمشلاو

 نوكمنااما قيلعتلا ن الاهجو رشه ةّمسملا مسقنت هلّئسملا هل هن ادافتس هنمو ىلزو ررد طورشملاب
 نأاما طرشلاو ق.لعتلا نال هج وأ ةعدرأ ىلعهجو لكواهلءذوأ هلع فد وأ ىنجأ لعفب وأ تقولا *ىجمب
 هيدارأ ( ىنجأ لعفي هلوق ) ةيلاليئرعثو رهن رح آلا نودامهدح أدجوب وأ ضرملافوأ ةعلاىفادجو
 الوادي هنم هل ناك ءاوس رم: ىنجالاك ن اكهنهاهدلو لعفب اهقالط قلءولذ ا هصوصال نيدو :ئاريغ
 نم هل ناك هنال جو زلا لعف ىفهريغو ىرو رضلانمب قرغب ملاناو (حااقلطمدسفن لعفب وا هلوق) رحب
 مرغغلام-رلاىذو ( نيونالامالكوهلوق) ىدنجربلا نعىوج دي لعفلا نمل نكي ناودب قلعتلا
 هطوسمق مالسالار فخر ذ (ةريخالاةر وصلا قثرتال رفزود# دعو هلوق) ىدنجربلا نع ىوج

 طرمشلاالو هلاعاهقح قلعت امه. ةلعلارشاسمل جو زان اههجو و د هل أقام هلّثسملا هد هىف جيمسلانا
 لق نم طرشلا لضة ىفةرطضم| ما نالوقب فسووأو ةغ ضو أورارفلاتدثن هيو اندعتم نوكالف
 ةهج نم رارطخالا اذ هو اهقح طقس تمذقأ ناو |ميدوأ اهسفن ىل_ع فانت مدقت نا اهنال جوزلا
 الفلا حتارفزو دم دنءوحراشلالوق نا لعاودهاشلا ىل اود ركملا ىلا ل فتي مك هملا لق جوزلا
 اهف هفالخ رك ذي نأ باو صل اودمم عمان هر فز رك ذمدءىبل زلامالكلا قف اوما باوصلاو ىلا, زا

 ىف طرشا ادجو و ةعصل ىف تقول ا ىبحمت وأ ىنجأ ىله-فب اهقالط ىلع اذا كو حر اسشلا لوق نم *ىجي»
 قلعت دعب اقءلطت ناكف طرشلادوجو دنع لسرملاكط رعشلاب ل عملا نال ثرترفزد:عو لاقي ناب ضرما
 املادصق ناكولو عقينو:ثوهو طرشاادحوولا م! وادصق الك :د:عزجتلاك هناانلو هاعاهقح
 ناكولو ثذدحيال طرشلا دو مث طرشباهقاللام قاعامدعب قاطب ال نأ فلحول اخذو هنمدصقلا مدعل مقو
 * ىحنو ىنجالا لعذ عنم نم نكةموهالو هلاسعاهقح قاعث دعب عنص هنمد_ج ورمل هنالو ثنحلادصق
 قيلءالاو هلوقن ضرملا انوكم نأ متخلف ارش اذ هو ىدعتل ايزارفلاوايدعتم نكسب لف نامزلا

 ضرملاف طرشلاو قدعتلا ناكء اوس (نوبدمريغديز ماللكك هلوق) ىايز هضرعىف طرشلاو
 لعفي اهتالط قلءاذااىو هلوق) طورشاان ىذرنو؟كب هن ىذرلاو طرشلانتدضراسمنال طقف طرشلاوأ
 هباوص نماما او عد ارلا هجولا ىفثرئاهنا نم ىندعل | ىفامو همام الكملا مدقت (محا تقولا" مسيو أ أ

 نر



 ل ْ (نكحسالنم ىلع)

 لطانفقاولا طرمشا ف لاخلا قيدصتلا نا ىدكبارطلا ىواستف نءانضش ل قنؤ هي عطقلا بع ىذلاودو
 ىنتلطىفولاقولو (مئاًةمعجر ىنقلام انو ىفو هلوق) هتاي- لاحرمتعب هنا نم هابشالا ف امل انالخ
 اذااعف اهثزااماره ىلوالاباثالث مقواوا تجر لا نع تصنولامهنم ملعب ذارص+ او دوذا ناكسا ترو اهناناف
 ىج رلادح اولا ىلا فرصنن قالطلا قاطم نالفدسقتل ان ءهتقلطأ اذا اعفاماو رهاظف ىججرلا هتلأس
 لعثاناكحل اهاضر.لافول (اهرمأباهئانأ ناو هلوق) قمل انالظبب ىضر سل هب ئضرلاو
 ىد_ئءربلا نعىوجاسهرمان هلوق نود اهسفنتراتءاف ىراتاا4 لاقاذاام لوانتيهنأف

 مح هله ذخأت اممم (لقالااهلف هلوق) ىدنجريلا ن ءىوج هريغوا ناك ار هم .(نيديافرقأف هلوقل ||
 نماهوطع ناةئروال ناك ىتح ندلا مح هلو لكلا لع ىوتب ةكح رتلا ضع. ىوتاذا ىتح ثاريملا
 ىفةئاقردعلا ىهوةم,تلاليادنا امه. ( للا ا.هدنعو هلوق) ىليز اهعزئارابتعا ةكرتلاريبغ
 عفدواهمخأ جو زتين اهل زوحاذ_ههوةمبتلا تمدعنافةيناثلا ىفةدعالو هيلع ارادنف ىلوالا
 م ةدعلا ىهواهلملد ىل_عو-حلار اد_فاهلعفقوبال ن طاب رمأ ةم#.تلا نالا ةداهشلاواملا ةاكزلا

 حاكبنلاو ضرما هنا فين ىلالو ماكحالا هذه امهبت عنتما تح ةدارقلاو حاكنلا ىلع كن اريدأ
 قالطلايرارق الا ىلع ناتفَتي دق نيج وزلا ن الامل ةصولاورارقالاب اسم,تمراصار_هاظوا ةقيقح مَ
 ةمهتالو ةمهتلا هذه ةدايزلادرتف ثرالا نمرثك اوهام ةب_دول اوأر ار .ةالااسل فنيل ةدسعلاءاضقناو
 هذلةداعناعضاوتءالامبمال ةداهشلاو بوزرلاوةاكرلا قش ىف ةهمتالاذكحو مصيف كاريملاردق ىف
 لءلدب قالطلا تقو نمةدعلاربةعت نا هّنق دصو نامزذنم قالطلاب رق اذاهناورهاظو جايز ماكحألا
 نمددعلا ف هباو-رصام فالحخنو هو رلا ىف لاقاههتداب ثواوملاةاكرلا عفدهل ز وح هنأ انهاوةفتا مهنا
 هذه نمئث تشالف امهزيغو ةيناخ اوةبادهلاىف[كرارقالاتقو نمرعن ةدعلان ا ىلع ىوتقلانا

 تحت هنا مث هلوق ) ها هتيضو وهرارقا قةمبتل ارووظلاضأ اهاوس عنرأو ارتخأب هج ةزتالو ماكحالا ]|
 رارقالاتقو نهاهءادتب !ناىلءىوتةلافةيناثلا ف امأو قافتالا,قالطلا تق ونم (ىلوالا ىف ةدعلا

 نءردّرقأواهنىدوأامع_جاهلفرارقالاتقو نماومضمدعب تامولو ءانمّدق اك ةعضاوملا ةمهتلابقت |
 هو و ىمينعلا نع ىوج لالخ هدف (ىلوالاةر وعلا قىصوأو أرقام عبجا م رفزدنعو هلوق) ةيدامعلا أ
 نال ىمنغلا رك ذام ىلعارصاق لاخلا سدل تاق نافنيةروصل | ىفهباوص ىلوالاةر وصلا هلوق نال

 ىزارلاو ىلب لا لوق ىلاىرتالا اضرأ لالخ ةرناثلا ىف هتنصو وهرارقاز وك ههدنعو حزاشلا ل وق ىف
 اذهنهلاخ حراشلا مالك ىف سدل تاق ةيناثلا فة فين ىنأ عمو ىلوالا قر فز عمد#و فدووأو

 ةيناسثلاة ثلا قر فز عمد و فسويونأو لاقي ناب اوصلاو ىزارلاو ىبلي رلا مالك فل لخالد هجولا ||
 دب ون ىلوالا ىف ةٌئاقةدعلا ىهو ةهبتلا لملد نا هملو لن زل! لوقو ىلشل لاق ىلو الا ىف ةفيض أ عمو
 ىف ههقعت نرسكحن اة ةنيفس بكرواهلوق نمر ددلا ىفامو (دوقب لتقبل مّدقؤا هلوق) باوصلاهجو

 طوس نءرديأ ىف( قرغلا ف .نو جاومالا تمطالتول كل ذك ل ب اطرمث سلا هرسك نام ةدلالبنرمثلا|]|
 ةلالبنرمثلا ف لاق ها ثرتالتاممت نكسولامأ جوملا كلذ ن منوك, نان ىناحدسالا هدبقو عئادبلاو
 ترسكن ا هلوقب دسقتلا ناىلرهظ مث ها ةروصلا ذب صةخالفاراف هنوكط رش اذ هنا ىننغالو
 قرغلا فاذا جاومالامطالت درك رارفلا يح توبثد.فياممدريغم الك تهب حب رصتلا عقوام ىنانمال
 مجروا هلوق) جاومالامطالت نودي ناك ا ذاام ىلع ترسك اف هلوق نمهرك ذام لم< نابرمك نو دنولو
 نامل نوكت نادو.قلا ىف لصالان ا مّدَو دق هنأ هدفو ىو < ىنزلاري ىف نوك» المحرل|اناهبف (ىفزلا ىف
 لاقاذهورتآس د واسسلا اذهب نوكن انيس قرفال (لتقواهجولا كل ذفتامنا هلوق) عقاولا

 ايم سدل لوتقملانا فير لتقو !فنصملا لوقو رهن هتئرو لق مثهتوز نادأ ض. زغلضالا
 هفاكرص نوكينا نعالضف كل ذب ر عشن امهم لكى سيلذارظن همذو ىو جءاكحا لوقوهو 5 8

 ىف ءا



 (نمءملا تف نمىناثل اكنملا) [1

 | قو ا هيدر ىلع لّقو ت”وهو دئراول هنأ لع اوافئاريمالا هرا ارواتقو ند هر ال ىذمدعن تام

 ل وديك ىهو اس متدر فالذ 2-4 درو ب رح ارادب

 قالطلا تقوتناكو هلاعا يقح قلعت امدعب اهقلط نادار 0 اذاورح وره اهم هرو ضد هرم نع تبرر

 1 9 هوةرقاك تناكاذاام فالكم هدصق هيلعدر نيدلا ىد هت نيّرحاناكحح ناره 5 نئايلاىا

 أ تس أتلاقاممكل جوزتنلولوافوق ل رقي ال ىدع ضقنتل تلاق مث هيوم لة تجوزتوأو | ُثراال

 أتقودلاماهتسواعت مدسعل ث رئال مح عناملالاز ع قالطلاّتقو ايمانا نيكول“ اناكوا

 ١ هلالمنرمث بهذ اوه رك ذامريغب ولو (تاموهلوق) ىلشل انبانعىو+اراف نوكمالف قالطلا

 سدلو بهاوللان - ولو هلو د نفل يأ .تسام للذي هضرم نمعربل ادعت رش 1 !بنس تام هنادار ا

 | هنال حو اا اهثري إ ةذعلا ىف هضي رم ىه هوتتنامول اهنال هيوع دق تر تاك دق هضرم فاهم ابا

 5 لوق دنع أس .اعق يجلب زلاهن ح رصاملنئالاىاهقالطن كرتو ره هود طاقساب ىذراهأب |هقالط»

 ناعللاوثيراوماةبآى او الا ةلئفلا فوات اذهو لاق ثم>ءطولا مردال جحر اقالطلاو فد ضملا

 تودشل (ثئرو هلوذ) اهملعة اوولا دع ت.حوو امهم ناعالاو تراودا ىرح ى- ة.> ةاوولا 5 ءقو

 هر لو تاسا ةيباقوا كولا هةتعاةمأ تا اكوا ىدالوأ هئرالاهتيلهأ لعءاوسءايششالاد ذهب رار هلا

 ىلاط تناج وزال اقو ادغورح تن أ اال ةيرسهطظلا ف (كتثرو هضرعىف اهئاباىث>

 رح قملعتلاتقو تراللالهأ ن كما جئالرحالالاواراقناك ىلومامالكد ملعنادغدعب انالث

 7 ءامولا ماقمةولخما مقتل ىتلا ماكحالا نم رالا نافةولخلادعنولو 0 ودلال .قاهتلطاذا ثرتالاذكو
 ناوابثّرو.فكلامامأو دجأو ىل-.!ىنأ نالوقاذه (حمارافلا هأرما ثرتكلاملاقو هلوق) ابف
 ىأ نبا عم دج ك نيم هناريغاضد !كلذ ىلءلدت ىلد زلاةرانعاذكو ىمللا نع انش باو ناهس
 : هداصق هيلع دريف هل طر |دصق ج وزااو هوم ضرع ىف ايثرايست بورا نار ةنادع لاكع ل !

 اهلوق)

 نءاهشيروتىلا ىو 2 6 اضقنادعي بدل اع | ككألو هصامدتعاا ءاضقناىلا هلعربخأتب

 : ءاضقن دعب ثرتاهنا كلام لوق داسف ملعب د لعن نعرتل اما ةعس ناس تدر كا نيجوز

 رثك ال ثرالا لعل عرمشلا نلعب ل هال ب زتت لام ىل ءلىبأ نبال وقو جاوزا ةرشعد تحوز بولو اهتدع

 ْ لمق عفتراد# تدسا| نال سا. ةلاوهو (نئايلا ف ثرت ال ذا الاقوهلوق) ها ةوسن عل رأنم

 ناكو فوعنب نة رلادمعةأرم |. .صالا تن رضاك ترو ناٌمءناىورام ناسسالا هد وتوم لا

 00 ىلب زاعاجار اصفريك ريغ نم ةيادعلا ن نهرسذدم ؟هنرم قف ابعانادق

 ' ادا ضراهرعاب دارملاذا!هرعأ نودي نوكمأل هنماهعالتخان ١ !ىاىوج اهرمار نو كج ال عالتخالا

 تنافكتجوزت نال لاق تهضرعىناهنانا ةيناخلا فواهثرا لطسسال ىنجالا عالتح:ا نالاهعءالتح يدق

 ' قالطلابر ارغلا مح لطب وة ق:سمجّدع ىف توم هنال تما فاو اف يا ىلاط

 هلوق) رده افالخارارف نوكمالفامولعفب لصحب ةزتلاوهو هطرشنا الا عقو ناو ىناثل اول الا
 اهقّعو |غوابر امحنواة دعو اسحب هةر انول اهغاكاةرات اهمالكقواهقح طاةقسا,تدضر اهنال (ثرتل

 ةقرفلا فنا عماحلا فروك ذم اوح رشا نانذكابشرو اهضرم لاحاهنهروهالا هذه تدحو ولو ترتر

 ىاوسفن تقاخولولاقو قاكسلا مب مزسوهبلا ةفاضمتناكف قالطاهنال اهئربال ناعللاو ةذعلاو بحاب

 نايهربغو جاب نا باحأو هءاهاضر ىفرهاظاوةياطت نإ عمدتجرو هصرم ف جوزلاهزاحافهضرموأ هت

 ليلدذاهضرحىف قالطلا ناك اذا ف اعفن ىدحأل اذه ن ايري تناو هنزاحاوهاماثرالل لطمملا

 || تلق طقس ال متو كذم قاريمتطقساا!وق ىلعديزبال قالطل اياهرمأ تلق نافروغ ماقهسف يذرلا

 تاك قى أسو ضخرا ل < ةدحوزلاوهو هردس نكلو ادوصقم طوقسلال_-ةال ثاربملا ناب سيجأ

 ناخيضاقنءواسشالا ةيشاحىف ىوجلا لاق طاقسالاب طقس الث رالاك طور قانمعالا نات ولا

 ىهو



 ١ هو (نيكحسءال:ءىلعإ

 قالطلا ىف يصعل وهف ددزب لواعدقراطن اف ضد وهف هيامدا درب مادام حب ولغملاو دع١ةماواضد رم

 ه.ةفلاز هك (تديلايراخ مايقلا هنكك ءالوهلوق) ةنسرقسانأب ,ىأ اس« دةراصن اف هلوقؤررد» هراغو

 قاذهو يكلاوهو :الفء ىصو بهذي نمامأف هناكمىلانامتالا نعقوسا از غو دده-ملا ىلا نامتالا نع
 هرك دامريدقلا ف ىفدازوةيزازبلا قف اذكت دما لا لتاداه#اصعما.قلا نعاهز زغرب ةمبق اهقح قاما هةح
 عطس ىلادوعمل |: :كملاذا هصنو ريدقلا مف ىناذكج (ملا تناكاذا: رلاو هلوق) ح راشلا
 فذيوب زد نان ةيزازنلا نءرونلا فامىلوالاوةريخذلا روك ذءاذ_هوةسلالء رشا ىفىلاق ها ةّضاا رم ىيذ

 تاير دا 1 وهو هضن رم ن كرم ع طسلادو ءضف نو درمطل او# ىلع تر دقو عع اضتةقمو ةل_>ادلا حاسما نع

 0 ه/ر 3 0 ىلب زا فاكروشأ ةتساهل غاذااعهد.ق, لو رردةضدر اك قلع ااأهد- أ اذالماحماو ها رهاذظلا
 1 و فلو ها ةّدملاماق دم أوهاع طقسل ا قلطةئ وعصوداعلا نا الو ةيلالدئرمشلا ف لاقاذملو

 رس 402 ص 0 ةرات نكس عجولانالن فاو تورو ا توق محي كس ال ىذلا عج ولاوه ل.قف قاطلاربسفت ىف
 0 حرز ني تتاممث قط نانركل دحر مهقرغلاتع احاذا٠ - ءالاودام ل او 3 هجوا لوالاو ىرخأ خم وأ

 قل را مج دلو تهوكاولاكث رتالا تاتا دال دعك اولاعاز ارتحااعئاط (انئابواام ,هجراهقلط هلوق) !مممٌنردال

 7 ع هيو مع :مو ثرتا اف ةهرتم هب ااهعماسول هنا ه-ضمفرعو ةنقلا فاك ثرت ثدح قالطل او |

 3 028 واي رام يك أوا كل : تح لدديقي سدل قالطلا م 0 قاطملا فرصف لصالا ىف ةيعاوطلا نال

 ايار ىأ هلوث) رو هلق ن ل أ هناكو عئادبلا فاك هتدر واهتنبواهمأ لسسقتو

 ناحراش لا عينمدرهاظناىق ار اراقن كن اواس هوهن اكثمح ثرتثال ةّمذواةمأ تناكولف ) ةاسم

 ا دع ةءاهالاب قدح رلاىةريعل الد كلذك سدلو نئام لا فاك جزا قالطلادنعنرالا ةيلهأ, ةريعلا

 ههنيب ثراوتلاىرحتّدعلا ف ىه يا |تقتعا م ةرفاكوا ةقيقر ةسجورلا تناكول تح تول

 ىاب زلا ىفاةرحامههدبامو توملاو قالطلا تقوٌناربأل هءاهالا هدف طرتشي هناق نئام اف الذ نيهاش 3

 موب

 هلج نعش حا هئرثن م قالطل |تقو تناكو هلو هلاعاهقع ٌقاعت امدعن|وقلطاذا <: ماهثرا هداسقت نم

 هيفاهنال ب اءلا اهله نم ىىجرلا ف ذج ىتدش ناك (امعج رهلوة) ىجزا ماما ثابلا صوصخ ىلع
 نس>أدقلو ضرملا ف ناك ازا الا: تالا مناف نئامل 3--- ة امةعمل | ىفاهةلطولو ثرت
 ريغنأت الثو اان ؟ابوالاقب نانريخ أ !هباوص م در را | ىلع هراصتق !اقىرودقلا

 قال را ادق هلء> خصل الذاااهرمأب اهنانأ ناو الا هلوق مو هفعاك رصت نوك.فاهاضر

 ناهنق (انالثواهلوق) هتئر و ةذعلا ق ىهو تامو ةفيفخو ا ةطماغاهانأف ىىجرلا قالطل اهتلأسولا#١

 :رغاقلا فالخ لعامملال نا ءالدق (هضرع ىف هلوذ ) ىوعوأب ,هفطع مدنالف نئام لادا ارفانه كالا

 مثهتصع ىف !ممارأول ىتح نام |١ فالك تتامنااه ”رباذساو اق حر رلا ىف اكتلا نال ىوج ةدلوصالا
 اذااقلطم نم ثرتف ىحرلا ىفامأو الو ةق ندد علأو تامءاوسو الوأ ةنانالادعن ضر ءاوسثرتال تام

 ىأ هضرم ىف هلو واه“ رمالاك ه”رتالف لاز دقو حاكت اوه دل نال قت ءلا فال هدعلا ىف ى مهو نأم

 0 هولاذكو تئروهرتعن متاموا لق ىتح ممن ملاذااما ثرثملا هت دعى : تام مث مصول تح توما اب لصتملا

 يردقيلاالهلز ءىلعارداق هضرم لاح هعقوأذ معتوهو هب لكو وا ةتاخبا فهعت جاك هض رعاهق الط

 ىلءولوق ارا توملابراص_رضرملا فكلذ نين من قلاطاكادحاهنتحو لات ىاك !!ىو ةيرمهظلاق

 ولو هرأ لواراف نوكم ناد د_- او ىف هنددف ضن رموهو ثنح هنكحل مم هوهو فلحول هنا ذمف اذ 2

 ىهوةدعلا ىف قالطلا,نامرحلانوعدب منال اف لوقل اف همف قالطلا روك تواادعب ةثرولااهيذك
 هتوم ل3 قتعلا تءداق د مأ ةجوزلا تناكرلام فالذي ةافةبل فاول قو ٌحانوهو ىنةلط تلاقولكركتت
 هتامحىفتلسأ اهات عد اراك ءالوم لوك وقرة هالو مذ ل تلا نوك تمحو دهد كاك اغاةثرولا كلاس
 5 نافنمعل |عما مدع ءاضقنا لدق تام هناا !لوقلاوم-4لوقلاف هتومدعب تاس أةئثر ولا تلاقو



 ننثالالاقلو ةعقوم داو قس. ىلوالا نال ثلا ن ماما ه طفشت ناك اق ناقد كاوهرأسا انام ا

 در لك نأ مزا_فهيلباماطاقسا لكل اناكواوالب ددعتاذا ءاند ها 2 ”تعقر اوال 1

 رد هس همز ةدحاوالان مث االاةثالا الا ا

20 

 ا
 زا ل

 لققلل رزقنا مكاو .ةملاعبام ضرر ااندار اىو#ال اقر 9 ارت ه-:ااداىلا ١ راع يمر ا

 ) عرسف) 1 11 ضع هنم>رئا1ةب وأسم < جحرك ]افا ذه ىلعو 1

 يسم سدلو ةملال نرمثلا ف لاق ىوهئاو رهغلا ىفدر-ةأو لاتقل افصقوهوىقأ طىذلاكتوكم ناهتاغ ١

 عفدلا ةوذ مح نفد دل هلم مه موق عموش ن منيب و فصلا ىهذع نودفدب مود عموه نم ند ةلئامالذا|

 و هريخ أو سوماقلا قف لاق ا !نوعاطلاود ؤن :مدا ارااو ىتنحالر طه هس.قو حادا ن ءاأ

 دخقهلوق) ما ما اهريغو لد : الاو ة- اس لامغلاك لاما هرم :اام اوفا اورثتنا امشؤو او ةواوشف ا

 ديرك ريسفتلادحلاردارأ لاقت ناالا+ هللا تاذالال :ةيقعلل نوكيا ادي دكتل نا همف (ضد رملا |
 9 هلعو ةرهوجلا فاك عم لا لعرض ماسلا هقمب : ثدحب نوكم نأ ةالضلا ف ماسقلا كرز ناو ةيسنلاب |

 هءفو رهناا ىف هلوقو ربه. تدضراذاالا هلاعاهةح ىاعتل ى ءاطتلا ضر را يو زالزوحالهنا مهمالك ١

 عراشلادر نالرطن همفه_تةمقعاللاطدالاةروصن الا: 00 هل د_صق هيلعور تح عراشلا نالرطت |
 هسفن ةرقب ىأ (هسفنب موقد نادلوق) ىو+ ةمصعمودام ىلع ما دق الان ةمز 4 |لو صح قاد هال هدم :

 اقدح رامالتدملا فاه مامقأا هن ما اذاهدنولاكل اع 0 :رشلا قاما

 انف رافال قفا محراش ااهركذامن 00 هز ادعى مةوام :

 وكمال هلوقن هىذلا فرس هع نم طقسمنا اذ هأثنفو سكعلا هنرامع ىف اوصلاو كل ذك س دك :

 (ننعملا نموا اعز 2 اهم

 تامناقن اس .لا' بلوط نياتثؤو اةدح اوال انالثىلاط تن الاتولو هول ردصلانه طاقسا

 ق3 كيل |عقو هنال يدصلاوهو دم لوةوهو فسو ىلا نع ةعام» نب اةناور ىفةد-> او تفاط هلق

 ْ ةعبرأالاةسهتالا ةّدسالا ةعيسالا ة تالا ةعستالاةريشع ىلعهلل اواو رو للا م حلختل ةيناسفلا

 كت.:نالثلا كدا رع ةقبرطوط.غ |نع

 عقاولاو وف قب اخ كنم :عىف عقج امر اسف جاهطقن غل ءمهةد_> اولاو كرا سب نيتثملاو

 مدرك طاق رطب تلعاذاو ها

 6 عقلا ع نم طقست مت ةتسلاءامهرمت نانا قي ةعبسلا طقسا عرس نو :ةينالاب

 ل مدهعيدا|ةنطقشا|ذ د اءانموردصلان

 ع 2 حرط: م نينثالاءاهرمق ةعرا قدس ةئئالثل |عّمحما نمحرطت مة هد رالاناهرمت ةثالثق 2ع

 هدم اوراس ارةيناَملاو يعلارةمستلا تذدخأ اذا ىرشالا ةقيرطلا ىلعو باوحناوهو ةسي قسد اولا

 ناعثلا ىنو نورشعو ةسج نيعلا ف عمت نعل ند د>اولاذخ اثنأىلااذكهوراسدلابةّتسسلاونيعلا

 هلم نم "قبال هولتم : نمريخالا طقست نا هذه ىرقأو تاوجلا قب نم-علا فاماهطاقسابو نورمثع

 لامتذ ه 0-0 ااودو لصالا ك- - نءهنابرعأ لضراوعلان مرا ناك انك تواطااوهف اخ اذكفو

 | دع جول دوم دوم دوم دوم دو وم دع دوم دو دوا 206م دم د

 ا
 ا د د رمل قالطباب)» كك

 0 707تتٍ[7؟7س يس ل م ع يس سل ل 2 ل ل تت تت ات تتتتتتتتللاا

 2 ا ا وما

 هم دع دوم م

 اما هري_غك فن هملاو ضد رملاب ضتخمال 'بابلا كح نال نيرخأتم ا ضعد نونع هواضدأ ز راغلاهل لاق.و

 نوءاطلاودف ىف جمل اصخشلا

 هايشالا ىف اق دعلاك هنا ىذتقت مهد ءاوق ن .كل هاانضاش !مرال معلا فو ةيعفاشلاد: :عض»ر اك

 نكت ملف هسفنرع |ىلو هناد' :همنوككاا وىوج ناصتثالاو 1 ناكرلعا ءاانلصواذا مانقلاناهسفو

 عيوب زلالاقو فاك! ىف ف نصملاهلافاذك" (حلا هناكما ناين امعلاو هلوقإا نعش هلع ىلوم
 ص ” سلذا تدءلاى اهب مايقأ اه:كج مان او ضد روهق تندلا جراخ هةاوح 0

 ير د ا ايقلاك تدملا ىف اهممأم ءولا رح ضن رع

 هز هدمو ها

0 



 | هأب : (نئكحس هاله ىلع)

 قيلعتلا فو قاصااللءاملا فرح نال هنا ءاش نا هلو ةكح هلع ىتقوبالامب ق.لعتو | لاطب | هنال عقال
 نالفءاثناهلوةكساحل ا ىلع :رممتةيف هنماك 15 ناك د عل | ىلا هفاضأ ناو طرشلايءازجما قاصلا

 هئاضقي واهرمأب وا هك لاق ناور ردقالطلا عقو ءاشو ساحمنلاىف دمعلا لعن اف ىذروا بح أو دارأ وا
 هلوقك اور ءزيمختلا هلم ىفدارب هنالد.علا ىلاوا هللا ىلا هفاضأ ءاوس لاح ىف عتب هتردقبو ا هللعن وا هنذابوا
 رادلا كلو دل قلاط تنأ لاق هناك ل_لءتلل هنالاهلكمو حولا ىف عت مالا فر < لاق ناو ىذاسقلا ص
 هنال لءلاىنال اهلك هوجولا ىف عقبال هللا ىلا هفاضا نى فرد رك د ناودغلااىلاوا هللا ىلا هفاضأ ءاوس
 رمأب اقملعت ناكف نك ملامو ناك ام لعد هنال لاح ىلاعت هللا نع هيغن حمنال هنالو عقاو وهو مولعلل كي
 اطعبو 0 هيدارأول تسهر دقن الدق واثدشردقيوريدقتا|انهةردةلامدارلانالّةردقلا مزان الو اعاقبان وكم دو>و م

 0 ىعو كمال تمد رآ متع اناعلالا .ذهنا (لصا ل اف) ىانزلاحا ىف عقب ىلاعت هللادر .ة هقق ا"

 0 1 هر أ ةردقلاو ملعلاو نذالاوءاضقتلاو مكحاو رمالا ىهو كيلقال تسل ةّمسو ىذرلاو ةياوةدارالاو هثيشم ا
 2 ىلاو 7 رودي ءانابنو ”نأاماةئالثهوحو ىلع ه حو لكودس- أ ىلاوأ هللا ىلا فايس تا نن_عه>و ىلع لكلاو

 5-1 "ندور ”/هلوو . || تفضأ ناقملعت لوالاةعب رالاوةاملابةريخالا تسلا اذكواقلطءزيجخت مالل اءاهاكف ىنب وأ ماللابوأ هكر
 هع للي تكن (... ل || درعلا ىلا فضا ناورلعلاالا قرلعت هللاىلاتفيضأ نا ىنباهلكو ديلا ىلا تغيضأ نا كيلو هللامملا

 فالي ةناخما ىفئمانئتسالا مص هللاءاش نا ةينازان قل طتناككادنوأ (حلا سغنتلل تكساذاامأ هل و)
 هتان نع لمس انثاب وأ ايعجر لاقولور دعقيالاسثادو عقو هتلاءاش ناامعر قلاط تناكوغللا لصاغلا
 ة,لساءاشن اانالثو ةدحاو قلاط تنأ لاقول هنا اوععجاو عقو نئاسملا ىنخناو عقدال يجرلا ىنعناف
 تناءانثتسالا نمور هن عقيل هللا“ شن ا ةنئادذدحاو لل اقولو عقو هقلاءاش نا نئاودانالم" ىلاط تنأ لاقولو
 ىمامهلانءاهرك د هننا ناكعس هنمو ةيناخلا اك عقيال-ف كدحا ىناالونوأ ْك:.الولوأ كوباالول قلاط

 انالثقلاط تنأ قوهلوق) ددمف كا سما وأ ناسللا رقثو لاعسا وءاذجناك(امهوخنوا هلوق )ددءاوتف
 م ااكلا عنمىفامهكا ارتشال ىدعتلاب قماو ىفرعلا نم غارفلا دعب ىضولاءانث تالا نا ىف عو رش (خلا

 لكسلا عنمىف طرمثالاهتوم اهل ةمرشملا مدقو ضعبلاءاننت هالو لكسلا عنعطرمشلا ناالا هبجوم تاما نم
 ىدحاواالا,ناسءانئتسالانا مةةقحمةراغىلا عنم طرشل او هراغى اال عنم هناريغ قيلعتلاةاذاركذو.

 نإ هتدص طرشو انثل ادع قا.لاب ملكت ءانئتسالا نا لصال امثرعردصلا ؟«دريلاهد.عبامذا|تاوا

 ةلمسملا ف هردصاربغم هنال مالك ل ارد مدالصتةمءانثتسالا ناك اذا اذ هوءان تسال عد هر ملكمتيام قس

 ءانثتسالا دع قسملةثلاملا قو عقتفةدحاو قابلا ةءناثلا ىفو ناعمة نانث هانثتساءادعب قاسلا ىلوالا
 ناىف ىفاشلا مامالانيب وانندب فالتعالا ةرثن ا لعاو ريك ابن ع ىوجءانثتسال |لطسق هن ملكنا
 ةئامالا فلأ ىلعهللاقاذاا ف رهظت ةضراعملا ىررطب كلل عنمودنءواندنع اسلام ماكةءانثتسالا
 كشلاو نة هدنع ل اد هنال نوس+و هن امعست هدنعو لودلا قك لل ةنامعست همزل» نب هجوا

 نعت ريغ هنوكلال صقتم ناك او مص: ثيح فطعلا فالخيالصتم نوك نا رتش وج رخللا ف

 نال (تالثاثالثالا انالثقو هلوق) ىوجره اظوه(ك ىسو»ىا نع ىنعي (ةياوزارهاظ و هلوق) |
 فننزالاوأ ءالؤدالا قلاوط قاسنك امهريغد ناو هيواسموار دضلا ظفلب ناكنا لطان لكلااءانثتسا
 ردصلا فا, ناكناهلوةورد مص لكل امهوا دش ارو ا اغواملا-الاواءالؤهالارارحأ ىدسبعو د نهوةر#تو

 اج نماضعو اذاكهنوكرمتعب و كملاممالارارحا ىدسع هوك ىناثلاو نتملا هل وه لوالاهيواسمو |[

 ناتثثعقي ةيناغالاوةدحاو عقباعسنالا ارشعقلاط تناىفف هتعحب كح ىذلا مالكلا ةاج نمال مالكلا|
 ىلعو مص ناكن افردصلل ءاز وكي رخآءانثتساودعد نكمل ذاع د .ةماوغل قرغتسملانوك مث اذكهو
 هريخألاةدحاولا طقست كذا هعتورجن ةدحاو عقب ةدحاوالااثالثال ثالث ىل ط تن !لاقولام عرفت اذه
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 (نيعملا تف نمىناثااءزحلا) 6 ٠

 هةردق عواهيدارابوا هتئيشم لعت الن هةعرشوهةلعاذادنا هاداس(هللاءاشن | 0 هلوق)

 نار مةادأب ديزو هّناءاش ناكمتم ثم لعت نم هعمالرشأو | طقاحلاو ن لاو ةكالالاو اينلاكءاضروأ
 رهن ثنحملهتلاءاث نا لاقو نمع ىلع فاح ن مىذمرتلاة داوراقلطت ل1 ناوأءام ءامل ا .

 رقتفيالف حير صوهو ةقيقح د جوءاذئتسالا ظفل نال قالطا |عقبالدصقربغن ءهناسل ىلع ىرح( -_

 ءانيلسال / كو قالطلا ظفلتولفامهب ظفاتلاالو د_عقلا طرتشاالف ىايز قلاط تأ هلوقك هينلاىملا
 ةملكب ىأ اب دهشاولوءانعع لعل الو ةيدامعلا ىف اكعقي لهيك لا دعب ءانئتسال لازأوا سكعو االوصوم
 أردالالاو اة ةرولل تادل دل لح و راسب لاك ناك ااهرك ديالو هوءانثتسالا
 ةباكدلا نم هسغارفروف ىلءءانئتسالاب ظفاتي وقالطلا ب تك نا سكءو| هلوق نمدا ارااغردلا نع
 هدا (اعوم مالت :مدلوق) مهوتردو اك قالطلا لعماغقسالا يدقتدار ا سو

 هنا ءداراالهتناآش ملول هنال (كلاملافال“هلوق) ةيناخلا نعرد مصالاءانئتسا هف عه هي ىلا
 ٌكاسنلا هباور ىف ىثتسادةفهللاءاث نال قو ندع ىلع فلح نم مالسل ا هءاع هوق نم انيبامهيلعةلاو

 ريص» موارباص هللا ءاش نا ىند تس مالسلا هءلع ىمومنعةياكحىل اعن لاقو ثنحل ىذمرنلاةناور فو
 ناو هلو ) ىابز قيلطتال قلعت هناسل ىلع ىرحامو ىلاعت هنلا شيش هقل «تل د ءولا فلذع كلل ذب نكيلو
 بجوملا ان, توملاواا ا نوكج. نا نعءاذئتسالاب جوخ مالكلا نال (هللا* اسناهلوق لبق تنام
 أةص ىدتسف لطءملااماباصالا انيق للا فاش توملاو لحنا ىعدتسا بحوملانالررد لطمملاال

 تامولهنالا متوعد.ق قاكدلا. نءىزعلاطب الا ىف هكالب لد هيفاذ نبال توم لاو ج وزئان ماقودو باحضالا ْ

 كلذ ل.ق هلوقبءانئتسالا هيداراىلعت اًعاور رد طرقا دعاك ,لصتيلذا قالطا |عق 2 ارشلا لبق جو وزلا
 نبانعو هللاءاش نان لطسالو ماع وسم ىرغ ىةتسأو قارما :قلطأ ىلا

 هلاقامناك ول تلاقو كلذ ف ساس نبا ىلع تركن اذأ رمان اىورادنأ هز او> هنعو ةذسىلاهزاوح سانعأأ

 لاقروصنملار ةع> انأ ن ا ىور ىنعم ثذحتالو هب در ذاق اًمعَص كدسن حو ىلاعت' هلوقل نكت )ارتاح :

 ةعمسل ادقعد أ :كنان كملع ةذالخلا طفح هل لاذ لصفنملاءانئةسالاف ىذح تق 1 اح نا :

 نوجا ك3 نودئسع و كد نمنو> رذعف سالارئاسو برعلا هو>و ىلع دوهع لاوزناع' الا

 رورح تناواهللا* اش ناان' الوان الث ةااط نأ لاق (مه#) ىلز ىلءرتساف تنسحأ لاقف كم ع 1

 اهم هلع لمعف مهمالكى عئاشر ار كحتلا نال قتعبالو قاطتالالاقو قتع , وقلطتهتلاءاثنا |
 هوالو لوالاود_فءام قوفدقيال ذاوغل ىلاثلا ظفالان اهلو طرشلا 1 لطالق همالكل ا

 هنوكب فوطعملاذيةور رد عقيف هن ارمشلا لاصت نع فوطعملا عنوفواولاب لصفالا د. ؟ ا نكنلا
 ال صاف ل عال هناف هلناءأس ثنا قمةءورح تن أ لاقولاكمف دارك ناكولاسغازارتحا <. .اعفوطعملا ظل الإ

 قيلعتوهفسوب أد ددعو مهدت هلل انا ماس ة: ولما علال ةائاسالا مهر ١

 لو طرشلا مّدق اذأا نم عضاوم فرهظت فال ارو تاغ ةيد ء هةلعو ١م عقبالف هيلع مةواال طرشنأ|

 هنو عقب فسوب ىلأ د نعو لاط» اهنال عقب الامه دنعف ىلا طٌتنأ هنيا# اشنالاقنا.باوحلا ىف ءافلانتأن|أ

 نالاقواذكو قااطتنأرادلا تلد نالاقولاكءافلا وهو طدا رلانالا عمن ال قيلعتلا ن الرد ىفنأ|
 عجاذا|,خمو فسوىالافالخ ا ههدنع عقب ال هلياع اشناس 1 كلل تنك لاول قلاط تنأوهللاءاش

 هلا ىلا فرص هشاءاشنا اديز تلك نارح ى دس ءورادلاتاذد نا قلاط تن :ألاق نان نيك نمد

 ىدعو قلاط تن ل اقناءنمعات الاى هل: دأولو لكس !|ىل امه دنعو طرشلاك ف سوي نأ دنع ا ا

 نادتع اكل كل نيعلانواقالطلابفاصال ف لحاذ |اهثمو اج الاب لكلا ىلا فرمصت ها* اشنارحأ|
 قلعت نوك ةكئالملاو طثاسملاو َنحلاكه تشم رهظتال نم يشع ه ةلعاذا اذكو امه فالح فسوب ||
 ءاضرب واهتندجوا هتدارابوا قاس تاتش عااط تنأ لارلور وك ذملا فالت تالا لعالاطس وأ ْ



 هه ( ني كح ءالنم ىلع)

 | قرف ةرا.علا هده نمرهظ مل (قالطلا نم نام قلاط ىهد#دنعو هلوقإ رن لهم ءاقمل قامءازجا

 قتعلاوأ ثالثلا قلءواو هلوق) ىوج ىطزنا ةعج ارعيعت اك ةراعلازاحاةذْشل د لوقو امموق نب
 لالا. ىونولو نينا اءاسقتلاب تن اذك تناف ُك_:ء«ماحو | كةمطو نالاق ناب عاسملاىا (ءطولاب
 سودلا ىلع ناك ت ئطو نا لاقولو اضن أ هب تنك نكس عاجلا هفرص ىف قدصت ملمد-ةلان سودلا
 نع (ىح) اضيأقدصبال هنارهاطلاف ءامشالا نمئثىفاسمل ةقفاوملافاشلاب وااقاسفتا مدقلاب
 اريرماذك ىءانوةعماح جسلوأ اذكح ىلع ؟ انءماحانن | اممفالث اق لث ام هتثبا ىلع ناكهنا ىواسطعلا
 بضغ فورعءملاعامل ا ىلاتهذاهنا سح أ اكفاضإ !تمستف كنأشامل اقف تمستف ىنعملا اذه
 زواح هنال ر عرش اذه ناكو مادأ ةسخدع تاغ اذ هدعب ةايماديرأ الفا مهللالاقوءالمالا عطقو
 ندثامو نيثالث لمقو + نيرماعو عست د: لد قف هتدالو ففالتدخالا ىلعءانب نيعستلاوأ نيناُملا
 ران "الا ناعمو نارقلا ماكحأ بتكلا نم هلوةئاسقلو نيرشعو ىدحا ةن-هتومنا ىف اوفلتضملو
 اءاصولاو تال لاو رضاححلاو طسوالاو ريغصلاو ريكلا طورمشلاو ىهةفلارصتخاو رام: الا لكسشمو
 ءاهقفلا فالتتاو تااكحلاو رداونلاو ةمهقفلارداونلاو غن ىلا بقانمو ريمك خي راتو ضئارفلاو
 ةد.قعلاو ريبكلاو ريغصلا عماجما حرمشو حانغلاوىفلا ةعستو كم ىذارا ىو يدل لوصأ ىف ةددقعو
 اوفحا مالسلا هملعهلوق ىلع مالكلا ىفةزمهلا فرس ىوانملا هركذدن_سءاضيأ هلو رهن كلذريغوأ
 ىعط ناركذو هد:سهىفكلامزن سنأ نع ىواعطلا او ردوملاءاورمش'الو ىعللا اوقعاو تراشلا
 عاجئادوجول (اضيأ ثبالا فرهملابجو اهنا فسوبىنأ نعو هلو) ها .رسصهىرق نمةيرق يدك
 ىتحهل ماودال لاخدالا نالدجو:ملو يرفلا ىف ج رفلا لاخد احا انارهاطلا هحو ثالئلادعب ماودلاب
 ىليز همفانك اسما ثذ<ال همف ىهو ليطصالاهتباد لخدي ال فلولا ةوءادتبالا ك2 هم اودل نوكي

 سلف دحاو لعف هنالراتملا هنا ىلع ل لد دم لوب فنصملا مزور عملا ىف لاق (اهجارم هبرصن لو هلوق)
 جارعملا ىفاذ كة وشي ساسملادوجول لكل ادنع اع ارمريص», نا ىجبنب ىل قو ّةدح ىلع لمعف كح هريخ "ال
 (مكحولو اسنان وأاذاالاهلوة) ها ةوهعش ساسملا ىنعب هللدر وول فسو: ىف لوق يمت ىتْشو
 ىفاذهلوقي نا لئاقاوّد لاب دال نكلاةافتااعجارمريصرو رقعلا هءاعبح هناف هسفن كوحناب
 سل اذ هنا هباوجو هتوشو كما نعءطولاولخث بص نا ىف قتعلا قام ةّدعلادوجول ل. سم قالطلا
 بحو ةهمكللّذحلا عنتما اذافدوهشلاءاضقوهو رهندوصقملاو سل اداكال جو لكن هلعف٠ادتباب
 (د دنع ايعجر اعمل قالطلا ناكاذا هن اعجارمرس: ملاذكوهلوق) ىليز ةومشلا عم بخت هنالرهملا
 نارهه هيلع بحو عزنب لو كلذ ىلع ثم ناف ةلاحلا كلت ىفاهج رت م ةأرعا فزالحر نأول د-# نعو

 ىلاق ليز دقعلاد.«رةولخلا قوف لعفلا ىلع هماو د نال لعفلا فن أتس مل ناودق-ءلانره وءطولان روم
 لكش اذهو رهغلا فل اقهرمغ نود هنع تدور | منال لب فال ىلع ل دد ال دمع ةداو رلا صمصختو رعبلا

 وهام ىلع ىت.هرمامنال هف لاكشاال لوقأو ىهتنا ةدح ىل-ء مج لعفلا اذهرن ال لءج دةفرمام ىلع

 صد.صختو هلو نمرلا نع قبسامعم هبقو ىوج ند ريعتلاهذيفب اك ةياوراتهامودح دنع تهذلا|
 هيلعامف ثنحت اهتجاح هنمتنضقو تءاحو قلةسافاج رقي الةىزازبلا فو لّمأت مادمت ةياو رلا
 اهأطب واو> وزن مث ريغ نما هعمل ن المحل اقدح تن اوك ةعم اح نا هدممال ل اقولو تحال اعانولو ىوتفلا

 جارخالا ىلعنعلاف ابلءوهواد اشغب الماحولو قتعتالف اهأطمف هذماسبم رتش مث ءاز ىلا ال ل هت

 هلوق) هدعحرت مدت (اءج ارمريصب فسوب ىنادنعو هلو رع ثنحالاملع مادنأق لاخدالا مث

 ىناراش نمابلعل خدي نأوهاوملع يزل نالرهتلا فاك ةديدجلا نعي (ةأرملاهذه قاطتل
 (قاطت ىججرلاةدع ىف ناك اذا هلوق) ها ةديدجلات ةاط هلةءاول هنالك لع ةلوقب ديقد جون لو مسقلا

 مفنصملا ىلعةدراومذهوةدارالاهذهدنءالا ا .قيالهنانهرماملاهتعجردارأ اذااعدسقي نا قش |



 (نممملا تف نم ىف اهلا هزل ه4
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 ىناشلاو لالا قالطلاةانالف تلك ن ا قلاطو قلاطو قلاام تنافرادلاتلخد نا لاقاذا ةمحلاولولا فو
 ةدحاو تقلط هتلكولو نمتةءلطت قلطت تاحدول تح ىناثلا طرشلابثلاسثلاو لوالا طرشلاب قلعت
 ءاز ازجا انها عولانال لكلا اقلالحالا ارش ىناشااو لكد | ىقدىداقعنالا طرش لّوالا طرمشلارعص» ناال

 لصالاو طرشلا ىلء امد مءازملا ناكم الكل ادانتاعولو طرسشلا نعارنومءاز 2|ناكلوخرلاءىفاشلا
 رادلاتلحخد نا قلاطتناهتأرعال لاقوو رغب ال لصالا ىلع هظفح نكمأ اههف يدقتل اوه طرشلا ىف
 لع ئثملاو ىتعلاو لوخعدلا لع قالطلامانال#ف تلك ناار | هلنا تدب ىلا ىذملا ىلءورح ىدسعو
 فطع هنال هءلع قف:«مالاك للا منال مدقتام فالخ ا :هري_الا طرشلاب طسوتملاءاز ازحما قحنأ مالكلا

 مالكلانانهاما للذتملا وح ىفةرورضالوةر ورضل عطقبائاوالصأ ل_سولاراصف مسالا ىلعومالا

 هلوق أوق) ها ىناثلابهقاحان أ اهب الورو يدل الآل والات 3 سس ؛ الق لعل ىلع مسالا فطع هنال عطقنم

 راد تلد دن اال لاق ةمئاخت أن نءرسلا ةالهيدف (هلاق سو انأو ورعان تكن اال لات روص

 هن ال هنمع ىف ثنحاهرادل خذي 1نالفو نالفرادتأر 1|تلحندف قلاط تناق راد ل>دب نالفو نالف

 هلوق) ىهلخدنلو نالف لخداذاقالطلا عوقو للعتلا ى ةتقمو ها علا نودامهدحأن يعلاب دارب ار

 عقيالق (كلملاريغفف ىلا لاو هلوق) انش ىلوالاّةدحاولا اهتمىأ (ىلوالاةدحاولا عمان ال“ ةٌتقلط

 ىرئالادحاوئثك امهنالاذهو ىناثلا طرشلايهلار امتعا(رفزلافالخ هلوق) ىلل أ نيادنعالااعاجا

 ٠ لا دوعو لاح نا انتو لالا دنءادكف ىناثلا روحو دنع امرشا ,كلملامم امهبالا عقبال قالطلان ا

 يجايز قءلعتلاتقو كلذ 0 هنع هن انغتسال كلما هف طرتشالف ءاقلالاحل والا

 راك بك ادبادترم هقاحلا 3 كااضأ قدلعتلاهبلطسا#مو (ه ءاعن تال اازيمتت لطس و هلوق)

 0 مجرذالة نقلا فو انا تاعجواتاهرادل اذه تلو انالف تكن اودرملا ل_هم ت توفو

 نالطمل ثنحال تامولو ثنح نوذحملا قافأ نا هنال حرذمالمهدحأ نأ ةثالثلاءالؤهن ذادالا ىراخ
 ُو (عارش ى> جوزال عج ريناكوالاوهلوق) رخو رهئاهعورفب زوكل !اةلكس قاتتسو نقلا
 (ئثعق ل هلوق) رجم لضالاى هل افلردصملا ةفاضا نا نذالو قالطلاىلادوعب نا قكوالار ملا

 قلعملان الوةبوه (قلعام عقيرفز لاقو هلوق) رم تافدقوكألاا اذه تاةلطوهاما ىاءملانال

 نااسناو طرشلادنعءازجم ا لزنيف نيعلا قيتفتالئلاز مضت د هب عوقولالاسة> | قيدقو قالطلا قاطم

 اذاقءاز الصب الفدحوس كلم تاقاطاماءاز از حلصب قالطلدقعتامغانيعلانال كلما اذهتاقاط غ ازح ا

 نوداسءاهئ نأ اذاام الذم ةرورض نيم الط,تقرتل انت اقدقو* “اللا اذهتاقلط ءازحادسقت تس

 لطبتال هعارمثرح تنافرادل اتأ تدناودنعل لاقاذااع لكش ل مق نافهلحم* اقم قامءاز 21 نالث العلا

 تلمخد نا لاق ناناقلءموأ زيه |ممر هاظامدع انالث اه :طاذاع وه هذيع الع قم دنعلا نا عمنمعلا

 ع اجيوزدساهجو رول تس لما تان ناو زاوللا اءنيمملا قمت تالا ف مىأرهظك هيلع تنافراذلا
 ةفصلا كلت تلفن ل عل مدلابو قد ءلل ل قرلا ةفصن د. ءلانالؤ لوالاامااناقار هاظمراصر ادلاتل دو

 مايق ناالا لصالا للا مر مقال لمفلا مر تراهن !نالف ىناثلاام أو نمعلا قدتمل ىدعلاب تنازل ىَح

 للامم 000 دوومشلاك طورمشملاءاقتيل ْواَعِب طرتشاالف هطرش نم حاكتلا
 دعن ىأ (نيتنثر دول هنال هلوق) ىلبز و اقرتف اق هل تاوفد توفمف ثالشلازيكتب تاقدقو ىلصالا

 مظعالامامالادنعو ةظءلغ ةمر دنع تمرح طرشلا دجوو رش جور دعب هنلاثداعقةدحا اولا قدلعت

 مدهمال هناد# لاقو امهدنعثالثلا مد و اك ثالُ ]!نودام مد ىنا“ لا جوزلا نال مردتال فسود لاو

 قاعناكدقو وك جورزدع هلا تداع مث نتن اهةاطولاماو لوالاكلملات اقلط نمقبامعمدنع دوعتو

 مدهىفاسثلاج ولا نال هلك قاعملاعوقولف ام-هدنءامااقاسفت اانالث تقةلط هلع قلعملادحو مثثالثلا

 نال مى تا 00 0 م 1 ل وف

 ءاز 21



 ١ ه٠ (نكحب_مالنم ىلع)

 يستطع داس 2 د1 سن 0 د ب م و وسر بس يووم متع

 تالثلا ىفاهعلاخ اذا اهفورارحالا ذيانجةرانجلا تناكو حاكتلا مص رجس 3 ارم نا لة مدلاةيؤردعب
 مي رصلا قلب نئايلا ناب هيفرطتو ىدادحاهلاق ةقاطماس مال علخلا لطب ثدح
 بةعتالو مدلا تأر نيح تقاط ل وة. نا ىتقملا ىلعو لاك ثاالذ هملعو اهالوصدم نكت لا ذاام ىلع

 اولا ٌمنمواهضعبدعب عوقولان وكب نا مزل مدلاّدن قروه ناك ث مح ايرشلا نالوذعلا نمةضخ هذه
 لّوالا جوزالاهئاريمناك ارتعاس نمت> رن نادءد تتاموأو (مناىداق مثهلوق) ره عدي عوتولا نا

 الاكواهنملءاكلا ىهءاسلابةض.لا نال (رهطت ني- قالطلا عقب هلوق ) ةيناخما نعربخىناملا نود
 تقلط ةضمح ىذيخت نا لبق اذك تناا-4 ل اقول هنالتض> نا هلوقب در رد رهطلابكلذو اهئاهتناب

 دتعتو ٌنالثلا عف واعمام#تدلوولف (دحاود »ب ادح اوامهتدلوف هاوق) رنا هرهطرطتن الو تضاحاذ|
 || هر: داو امال قلطت ١و اناكاذا مالغلا نالاهزنت ثالئوءاضق نان عقو نءتبراح هعمتد]وولوءارق الاب

 ةًاماودد_:عدداهلا باصن نمدسال لل, اقافت ا اذوقب تدالةدالولا نا انمدقو عضت ىتحاهم رقد

 تداوذ قلاط تنافادلو تدلواساك طرا فو تقلطاتمتدلوف ا دلو متدالواهقالط قاعواو امهدنع

 انثالثتدلوولو رع ا اقالط عقب ل او ىنا لانا مدع تضقن اول والاب تقلط روم هس نه لقأ امهندن ندلو

 قلاطتنافت دلو الكض احنا هتأر مال لاقولو ض حالي ٌدتعتو ثالث عقو رومشأ ةتس نيدلو لك نيد
 ره دنعو هقءلطترهط لك ىف عقيف امسافن نمرهاطت ىحاوهدنع عقب ل دحاو نط ىقةئالث تدلوف هئسال
 عتو لءولف (لوالار دب هنال ا او هلوق) رد ريخالابا/تدءىضقنتو لوالادلولان5د> او تقاطرذزو

 (اهزنت نشثثو هلوذ) حقيالدذعلا ءاضقنال نراةملا قالطا|نالائث ريخالابعقبالو قباسلاب قلعملا
 ة.هزنتلاف ماهمالا مدعملسناو ةد>اولاريغ ننثلا نا ةرامعلا ماس الرهظأ ناكلاهزنت ىرخأو لاقوا

 ىأ (اه-ورتنالنا اطوحالاقهلوق) ءالضغلا ضءب نعىوج ءاضق ىرخالاو ط2و ةدحاو ىهامنا

 ثراالو ةعحرالو ةياغلا ىف لاق لا عضوب تضف اكأ (ةذعلاتضمو هلوق) رخآجو ردعالا
 لالا ءركذاماهناظهةمرحلا ناكعدارملاو (ةمرحلاناكمنعدعا.تلاهلوق) ىلشلا نبا نع ىو
 كلملاو هلوق) أطخأ دقف ىلاسعت هّلانيب و هندب اعف ىنعب ةنامدل اهزنتلارمسف نم ىأ ناب دلاق نمو لاق

 نم طرقلا ذا ارك زون لصاختاو رمل اىفلاق كا ذكح ساوالوأ فطعلا فرح عم طرشلا
 ناكل هطسو وأ امهتعورخأ و أ امرما عءازحلا مدق ءاوسامهدوحو ىلع فقوشن عوقولا ناف فطءرغ

 ليال هطسو ناو ريخأتلاو دقت اىلعالوأ هد ظوفلملاو هواوهرعآ لع طرت كاملاقورخأوأ هفك 1

 ,رخأ اذااماو هط_و وأ ءازحلامدق نا اهدسأ ىلع فوقوههناف فطعلا, ناك ن اوامهدنع كلما نم |
 امهنعورخاوأ امول ع ءازجمامدق نشسلا دوجو نهديال هباق طرمشلا ةادار رك ناو اهبملع فوقوم هنأف :

 3ك مه

 (لوعمهنأ رعهاظلان كلا

 ٍْ اناضمو ا كلملا ىف بكن امئابايلالّوأ هل وقل نيعلاداقعن ادعد ىنعنامنوانود (نيط هرش] اخ ال طرتشد

 || دادأر 5 نأ نيب كلا ف نيط هريثلارخادوحو رايتعاقق :رقالدنا فنصملا قالطارهاظ شر هتلا ىناذك



 (نيعملا خف نمىفاثلاءزحا) اه
 0 سلسال ب07 سلا

 درعلا ىوعد طارتشال ل وقل |مدعناكنا من قعم قنأ ا ىلع تماقاجنالد_+غ افالح امه د_نء لقت

 لوقسسانمل ىنعي ىوجاناهربسسانملا (ةنيسةأرملاتماقأن اىأ هلوق) رج لاكشاالف لءةدقاكأ
 نعال هناهرهاظوةصاخاهتحىقتةدصلاق هناةياقولا ف عدو (اهلوقلافهلوق) تهرب ف:صملا

 افوقب مهو هنالغيلقلا فةدئافال ودود ةواهرامت ان قاهمقالطلانام_هوق هلع ل ديو اسملع

 دورمو رحاهضق انتل قالطلا عفترمال ةءذاكت نك تلاقعت هريخخ أول ىهو لوكسلاءاح رغ.لغثلاو
 موق نم انثتسملا عضاوملا نماذه سلذا عاج الا,نيعل ااهبلعنا ىسدقملارمر نع ىوما لقن نكل لوفي 1

 رحتنأف تلح ناهد. ع! لاقولاعف فاخاوةغلاملاك ةةهارملاو نيعلاهيلعف هلوق لبق نم لكحأا ك(ير 1
 ضدح اك هريسغ هقرعن ال مالتحالانال قدصب هناعحالاو قدص الهنا ماشه ىو رف تلم> |لاقف وي ا 5-00 /

 ق>ىةدهاشو|هتهح نمالا لعب الذااهسفن قسى ةنيمأ اهمال (اهريغقحىفال اهقحىف هلوق) رهن 6 اهرب 2 1
 اتدلووأ ةضحاقضح نا ه.تارعال لاقول هنال هيد. (حناتضحنناك هلوق) لبقيالفةمهتملياهريغأ] بيا ”لنروا قدير ند

 دلو ىفامهعامتج اةلاحتء الامه اد> !هيداربهنالاماط امها د>!تضاحوأ تدلوف ناقلاط امن افادلو فلي تلاه ا

 امهئمهدوجور يتعب ثدح ناةلاطا:افاًمدأو وأ اقظح نا لاقاذاام فال ةدحاو ةض.حوأ دحاو 2 مو مي ب

 ىتح امهنمض.حتاوأ ةدالولا دوج وام-ماءقالطلاعوقول طرتشب اذه ىلع فرصلا قىليز ناكمالل 0-1 ني

 تسدلاومثالاهتو درو ةراقولانوذب (ىد.ح هلوق) اممئهةدحاو قاطت ل تضاحوأ ام-هادحاتدلو ول 1 0 6 1

 هبا قماعتاا نالع ام ماغدالاو كفلازو ص اهرك ذه :عو بارعالا نون رغآ ىذلا عراضملا ف ةمزالبإ| هير 4 ا

 اريمخت هنو كلل ساحل ىلعرصتقب ةمحملا, قملعتلا ناامهدح أ نيثدشفالا ناقرتسفيال ضمحلاب قءاعتلاك توك ى : ا
 اهتاىفاثلاو تاقيلعتلارئاسك مامقلابلطسسال ضم ا: قلعتلاو قاطتال كلمحأ تلاقو تماقول ىتح 0 را

 نيدو هنرب اعف قلطت ال ضمحل ا قماعتلا فو انلق اسإ ةمحن اب قءاعلا ف قلطتر اخ الا فةبذاك تناك نا
 لبقرالعطقنا اذأف ٌماَق ضمح او تريخا اذا وق لقب اغاو (تضح تلاقفهل وذ ىباب زىلاعت هللا

 هللاب اذع نمت تنكن ال اقولو هباهد.بقتد فالف باقلاءالا نوكتال ةمحلانال (!ههد ع تيكن او
 | ةدشل ب اذعلابولو هنمصانتلا بهتدقاهنالاهبذ ١>» نقمتلا ,دعل تتاطبح |تلاقف قلاط تنأف
 هاف ل_دالازال  (ىلاعت هللا نيرو هنيباعف ةبذاك تناك اذا قاطت الد دنعو هلوق ) رهت هضغن

 امماق ىفام ىلع فوقولا نك اللون نو ةمفاخلا لطس لصالابد_..ةّتلاو ه.دءعمغل>ناسألاو باقل
 لوق نكل ةبذاكو تناك ةقداص كمح ااهلوقب ةمحلا نعاهرامد ف لاو جايز اةلطم فل ا ىلا لقنف
 باوصلا نارهاطلاود_م ناكمرفز ركذ ثيح حاتةملان ءىوجلاهلةنا فلا دج دنعو حراشلا

 تنأف ك.لقب ىدبعت تنكنالاتولو لاقت .حهمالكل وأ هءاعل ديدمعمت رفزلادبا حاتفملاةرامعىف
 فصلاريمعت ىف ( حلا مدل اًةيؤرب و هلوذ )حلا امهدنع ةناندوءاضق تقاط ةبذاكى ه و كح اتلاف قلاط

 رهاش اك اهل.قام ىلع ةعّرفتمم تسلو دامه ةلثسملا هذه نأ نم ىزعهرك دام ىلاءاعاءافلانودواولا

 ةثالثمدلادعب قالطلاب مهفرردلال اوق قءافلاهجورهظ الفذثنحو امهريغوةنأق لا ةبادملا نم

 روطتدانتسالا|ذه ةدئافوءادتالا نماضيح ناكف (تأرنم- نه قالطلاعقو هلوق) . انوا نم مانأ

 هيلع ىنتجوأ دنعلا ىنقاقتع ضيحلابقلعملا ناكواجراشلاو رك ذساك اهب لوتدمري_غ تناك اذاامف

 0 مس حل وااو ىلا اقل رات فار رو مااا ا زي عا
 ضب ربوهو وا قلاط تا أف تضحاذا اح ىهو اهلل اقولو ره ةريغ_صلاالةس: ال الوق ل-.ةينأ 0 كبور عا 0

 ضصدرملا اذه نمديزربامواض.لا ادهن من دحلام ىنءاذاف ل. ة:-سم ضرعو ض.ح ىل_عوهف تضرءاذا 83 ا تي 2

 ن> قلطت اهناق تعمم نااعمعمواترصن|نااريصن وات نا اهحتلاقاذاام فالخ ىف اكوهذا 0 م نسر عمو

 ناتدعي رالا عاج انج وزلا اب ذك اذا ىنعب ( طقف ىهتقاط هلوق) جارسلا نع ةسلال زم تكسأ 6 ا 0 5

 هلوق) ىدادعللةرهوجلا نعرجتاهنم ضيحلادوجو ملعاذاةنالف قلطت اذكو اض |ةنالق تقلط ا هقدص 0

0 

 لود



 اها ( نيك مالم ىلعإ)

 ناكل ناوءوثن سدلف قالطلا| تمرح تاحااكهلوق, ىنءنافزو< لاقت ؟بو زد عن اهحو زثمم ثالث

 اهقاطق ىلاط تنأفكتتاطاسلك اهب لو دلل لاقولامالك عو رق نموةملال مرش ناعوهق اقالامهرد ارأ

 ناقرغلاو تالثلا عّقو داو اهقلطف قلاط تنأف ىأ قالط كل ع عقوالكو لاقولو ناتنثلاعقو ةدحاو
 ناتقياطت عقيف طرشلاد ووو تةلط اذا هةلام لاق: الو ه-قالطر رس هاك وشفا ةيناثلاق طرمثلا

 ثدعاميساهداقعنال(رخآجو زد_.دوأو هلوق) رمق يلعتلا عك ىرخال اوعاقبالا كحامهادحا

 هلاوزنانهىتأ هامل كلذيدق (نيتتئوأ:ةدحاو اهتلطنأب هلوقل قساك هلّدراهنال كلذو كلملا نم
 كلا بدس لا ةفاضم تناك اذا الا هقلعت ثالثلا زيت لطس و فنصملا لاق ثدح نيعال لطبم تالثلاب

 ءاقيل قايءاز حلاو دوبل طسشلا نال (نيملا لطسال هإوق) حاتفملا زن عىوج ثالثل اء لطسال ٍبشنش
 لاو ز نال كلما ل او زب رمق تتاط طرمشل ادحب .وفاهمك ىدلعتلا دعباهتدع تضقن واه انأولف هلع

 نك نايزعف اذكموملاهلنيدؤل قالطلابفاح لوالا(ناعرذ) هلل طبمقلعتلل مملاربلا ناكما

 اهلعفدغاهأ ادصنماذك نه هتاربأو ملعب زتوأ اهلقن تم ىفاسلاو هضرقب نمد_بونلو ئثهعم
 هةفديحلاوحاو و الاعرفلا ىف هدنح م دعىل ارعمل !بحاص لام لط.: لهطرشلا لبق هيلعأم عندج

 نيعلاو نيعلا نءزخم ىتهدهنا نهةنقلافاملدتساركلا تحاصفىناثل اعرفلا ىناهتاقب ىلءاقفتاو

 ةقرفتلا تن | ىلعر تلا فهي لدّ-_ساام لصاحو لوالا عرفلا ىفاهنالطب ىضتقي هنال لطدت اهناف تقوم
 همدعرا: فز خوان دوحو ناك ناو ثنح ار اّتذماف هين اسم نعز عوام دع ثنا طرش ناك ذا اقدم
 :م.إ| ناسهو نسا مطت ىةىنائلاامأو ىد_ءابسذ ثنحلا طرشذ انام سمى تن اديفي هنال رثارفل ا دقع اك

 ىضتقي اذهو هيلا هعفدام عئاملا ىلع جر وءاربالا مص هنم ىرت_ملا عئابلا اربأ مثلا عاملا يضبول
 ةءاريدارااو نيدو ندنم_: قرف الذا اما ع هرءاربالا متوا« عج رو ضرةلاد«دءاربالا ةدعل نمهل|ءاةد

 عاشور وغلا ف جونو قاطو رماقةدلل اه هىف تنكس ن اةينقلاىفوءاف.5_سالاةءاربال طاقسالا

 نيب قرغلاوهاذ هو رهن طرشلادوجو تقو هنأرماتسدلا مال قاطنالددعل اءاضتنن الرق ارتكس مث هنأرعا
 اناك-تناب وأ تقلطة دسءلا ف تاخد اه: نئاب وأ قلاط تن افرادلا تاخد ناوك نيد ووذده

 علخل اياها ههجو ورح لا تنأف رك ذا عفو قلاط هتأر عاف ةيذقلاةلّمسمقوهذاءازحلا فال خان نيفاتخم

 تاحناو تةلط هلوق) ةدعلا قدجواذااا لماش اذه (كلل ل! ىف طرشلا دجو نافهلوق) هنأرعا قتل
 .|| لاريش (مجااهقلطف هاوق) رهام ذدو-والوءازحماو طرشلاءاقيب اهءاقب نال تيتناىأ نيعلا

 نيعلا هتف اهلخ دتةدعلا دع مة دحاو اهقلط» نأ هتليقرادلالو_* ديثالثلا قاعاذا هنا نم هو ذاق

 نيعلاءاقب نممهوتام كاردتسالابنايئالا كد ( طرمشلادو جول تاتا نكسو دل اوق) رداودكنيف

 ان دوجو ناكء اوس هوو هققت ىأ (طرشلادوجو ىف هلوق) كإلاريغفدجو هنوكلل طرشلاد> وناو

 هداقال نذل نه ىوج لو أ ناك دودولا طفل طقسأو هنارهاظلاءال_-ضفلا ضع: لاق رهاسمدعوأ

 لوصو مد_هناهةالط قلعول هن اهداغمو تعش .دوحو ىف فالتخالا هتدافاك هل صأق فالتخالا مونع

 نادي ازيلاو ةدالخلا ىف مص نكلة_.نقلا ف مزسهيوهللوقلا نات ركنأو لوصولا ع دافامانأ اهتقفت
 لاق نكن ولا ص._هك ىضتقي وهورهلاوركلا فدرقاوال لوقلا
 تناكءاوس (تنهرااذاالاهلوق) رد بهذملا لقنل ةءوضوملا|منالحورمثا اون وتملا هدسيفياسو
 .د.عل للاقولكامغن ناكناو ناهرملاب هتامثازو< طرشلا نا ى مخ :رسلا رك ذدق3 تاسشاوأ ىفن ىلع ةئمع

 ىوتفلا ةعقاو باوج ب ردت: اذه ىلعف لبق لسه: لخدي لهنا ةندب ماقأفرح تنأف موملارادلا لخدأ لنا
 مغ امج رض هناةنن تماقاو د ءانكارت رضى اقوا رمد مث هنن ج ريغب امم ضن |!ه دنا هرفأ له>ول

 هاواتف ىفان خش مو فنصملا

 اننا ادهثفاذك هتأرمافاهلت ألو ةلدللا قرهص ْئَعإ ناىرغصلات اداوم ىو لقت نأ ىتش ةيانج
 ةفوكلايمر دهب ادهش رح ىد.هف ماعلا جأ لن الاقول ىفأ,باسع لكسشب نكسل تابق اهماكرملو نحل



 ٠هة|

 دذعو هب قلعت امرك ذمدءلزمة بدم دنعف نا قلاط تنأ لاقواو ها ةلصولا ىه هذهناو تلد ناو

 كلذب ىعسرونلا ف لاق (حلادن ظافاالا له تمعمض هلوق)ر<ىتفي ف سود ىأ لوقبو ىليزال فسوب ىأ

 نا اريتاك راص والا لولا ىلع مزال هنالااوج ىناسنلا مهو ىلوالا ىلع هم 8 هلا تترب ىلع ةمالع هنال

 (لعفلاب اهئارتقال هلوق) ءاز ازحلا هشأرن 1 لعف ىلع ترتسم هنالاز وت 0 اسلام لاك دعب آلا
 ثذح تئاذاو تعا (نيحلا تيتا رشا داو ارد دلجت) هدا رش او

 هلوق) نون غلراركتتل او مومعال م ضتقمريغا منال ىرخأ نيعبالاامنان (هدعب ثذ دحلا ققشالف هلوق)

 ىتمىفف تاقوالا موعدمغثالاهنا حلاو ديف: لبقو راركتلادمفتال الىتمنا هرض>داقأو (اساكىف دألا

 0 اعقبجورخلا هدف قت تقو ىأنأدافملا قلاط تنأؤ تحرخ

 ل يق اهون أ را ماا جدر عد

 مومعب اهحوزتأَأ أرما ىأ ميم ل لك_ثتساو ةفصلا مومعب مب ثيحاهعوزتاةأرع ١ لك فال 2 هريعو

 عوةولار ركت قلاط ىهفرادلا نكنمت لد نمي و لال وق دعبارارمرادلا: م ررتتفملا
 نيلوقا ادحار لاى هلعجو لاقمث هياغلا ىلاردلا ىف هل #سالا ازعوةس رغىهورهنل اقفلاقةياردلا فاك

 امن أعم نمرك ذيملو هصنو هرك ذيب رصتلا نع ةملاخهنرادعنالر د را قالا ةءاكحو رع قل وكاو

 رادلان ؟متلجد نمهلةوسنل لاق ل-ر جارعملا ف بد 1 مو ىن-عم و[ طفل مزاوجلا نم

 افرع هيمعت هيداريؤ ةعامج ىلا ف. تا لوحدلا الترم نك كارا ارجةد>او تادف ىقلاط ىهف

 مرمالا ل انولر كل اريل دهن كداذ دو درصلا موعداقا هناقادامعتم 0 ر ل ايدل وك
 هلوق دصصل |نآلنيداهشتسالا ىفد نة حال ل, .ف امهحاس هلو نمأ .ةقدح او لتقف هءاس هل الق ىل- 2

 ْق ممهذر دما ىف هناكو ارشلا قاس ىف هعوقول ماع لتقل او: دار مالا ماللارام دءاب ب ماعدمصلا ولدة:

 دحا هنا ىلاربشت يملا قلم 3و لون يمان ناك هغالخ نالوقب امها ادهن ة حال لبق هلوق

 نيعلاناقهلوق) ربدت و طقف اخ ب رذخلا هنال دن هل سل او زع نا لل < ذا مزالم سدا كلذ نأ ىلع نياوق

 هلوقكهانتمريغنيعلاةاهريغاماو ةحوكذملا وج ىفاذهو ىوج تاقملاطت ثالث ” هو ارح للعب ىا (حناىز

 هلوق) هريغو أد لا مدافتس اذكر رخاجوزدعي ولوامعاد رك قط ىهقةاماتجحو ا

 لاقول هنا لاحناو ىو عدل هذه مصنف. تلق نافنيعلا ءاهتنا م دعل لملعت (لاعفالا م وع هناضتدال

 تلخدفرخ | جوزدعب هرلا تداعمث تالي تن افتار ثالث تادف قلاط تن فرادلا تاءذاكأب

 فوالا نال ل والا لعفل اريغ هلا اهدو عد دو-وملا لعفل ا ن نكسلو ةكخ ىوعدلا تاقءوث عقب , الرادلا

 هذاضاول ىت- همضةقنال طفللا ن الال كلذ ل> ال ىب ها: 5 هه را ىهو كلل اكل ذ تاقاط لوالاىف ةيلع

 كلما نهثد_كام سس اهداقعنالا ًءادر رك 010 ارماتحو زتالكل اق نأ, كاملا تدسملا

 ءاضتقاك هلوقرخ ”ةلانامهدحأ هش مومعلا ق كارتدا ل كج 0 «لةياهعال كلذو

 لاقولف ىرورمض هيف لعفلا موعوءاهمالا فلك موعو لاعفالا اسك موع نأ يغ ءاع*الا موع لك

 اذاواهريغ قحتمقب واهة> ىف نيعلا تل او ثذحَد| ارماحب و زتف قلاط ىح عناه-و زثأةارما لك

 جوزتاذااذكواوقحى نمعلاءاقيل تد -اهريغ جوزئاذافمسالاددحت مدعلْئث عقب ٠ الكل ذدعب اه> و رن

 ىهذةأرعاتجوزتاساكلاقولف هلوقب ءافلاب كلذ ىلعع رق مث ىهانتي 1 ا
 كلملا نم ثددعسامرا.ةعاب معلا هذه ةدص نال أرعاج و زتالكق الطلا عقب ىأ ةأرعا لكب تنحي قلاط

 جوزدع ّْىث عقب :ال فسوت ىأ ن نعو ثالثلابةقلطماهنوك-ارخآ حجورد»اجو رم )| ناكولوءانتمريغوهو

 الكل اقنأب ةنبعمتأ ارث لع ني علا تناكولو لك ةملكي ؟ اهلعف نيت هد ->او ةأرم ا|فث ند الورم آ

 الكل اقولاذكو را نان وق 2( نعال كيال تح نا 1 أ ليت حور

 تنايقاه>وزتف تمرح تلخابآتو اثثالثقلاط ى هن ةأرعاتجو زتنا لاق (عرسف) ر ردح ْرث

 تال
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 | عم (نماك- مالم ىلع)

 ىلع هنامهضعب لوقوءاغلاباهئارتق بج ول ةمم«ةلمحلاو ةماطرعث تناك ولو رمثلل فرظاذاف نورصتتي

 نيثلا3َ واهي مزحالاهئاالا طرمثلا تال كن هتدعاماهب لصت | اذا لك ةلكهصنواماهب لدت | اذاالا ظرشأا

 سفن لكو ركنا ادارفأ قارغ ال ىن-عم ماعوهف هظفل نم هل د>اوال هنأ عمد ءّما عضو عج مسا لك

 لك تاك أ تاق اذاف نس دي ز لكون فرعملادرفملا ءازساو هيث مهلكو و حولا فرغملاو توملاةقئاذأ|
 .ذهام (انكو هلوق) حا دحاودرف ازحأ مومعلراص ديزل ف يغ رلا فض اذافدارفالا مومعل ناكد يزف نغرأ|
 ىدندرب هير دصمام هلك .ةو فرظلا ىلءبوصنموهوأ تقلا ىلع ىنرو:دحاو ةلكلكعم تلعجةدثازلا :

 ها ةركناع»|نوكتت نأو ابرد صمافرح ن وكت نأز وك لبق مدمكو تالام لك ىلع ديز ىن.علالاقو

 ادوجوم نكس ىنعم تدافأ هنا عمةدئاز نوكت فيكو كلذك وكمال ةدئازلاذارهاظو مس اذهوأأ
 هلع لد فود عارف لماعلاو ةمقرظلا ىلع ةب وص:مرا ركسلل ةض:ةملاااك نااهفلا لق مأ لبق

 نيامءزوةيقيقوتلا ةيردصملا ىهاهعمىتلاامواذكواذكن اكلك ق لاط تنأ ريدقتلاو طرمثلا ب اوحأ |
 هدر و ربا عضو ىفءازجملاو طرشلا هل جو فو ذ_<# دئاعلاو ةفوصوم : ركساموأ دتنم ان/مئار ونصعأ]

 اهمفةحفلاذا أ دتسماهنوك ىف انسال هعل ست دعب اذه نأب ريحت ناو دب وصنمالا عم امك نأب نايحوأ :

 صضعن قو ى و4 |لاقر# ندد كبر ةمشامأو ىلاعت هلوقىنءاقيلاوأ رك ذءافلا عم كلذزو- مهض عن

 ىردصم فرح هنأب لوقلا ناامهغم مالكلا نوكمل ىلوأ ناك-اواولاب مث ىندعلا ل ديأولو ها لم أت هم الك
 تالكس خلا ىلع دازتام ناىذرلا نءلقن نادعب رعلا فت أر تدك [ل دي ز هنا نمهمدق امل لب اقم
 راركتلا لك ديفتو لاق اذ هوريركتلا اهداف الت دئاز تسدلا هت كل نا ذيلو هصئامر وك ذملا
 ننأو نابأو ىأو نموول طرمثلا ظافلأ نم (ةسسقت) ىببتنا طرمثلا تاودأ ن «هريغنودهيلءاملودخدب
 ماودلانالاثالث تقلط ةءاس.دنعدعقف قلاطى أرماف كلدنءتدمق الكل اق (عرف) ىنأو
 اع.ج ءدسب اسمي ضف قلاط تنًأف كتب رضاسأ لاقولوءامنالا ةلزنم مادتس ام لك ىلعو دوعقلا ىلع

 نا عت اوحاوه لماعلاف نكت لنافءاغلادوجو فالخلا لو ىندمىلا | ,تفاضال تداب وءانب هدف

 ندملاى نال ةقرفتممداصالا تعقو ناو :دحاوالا قاطن الّددحاو فك, اهب رض ناونمتنث تقلط ||
 وه برضلا ىف ل_صالا نال برضا ار رك يمل ىفاستلا هجولا ىنامأو ةدح ىلعةب رضي لكت برضا راك
 نمقتشمهنال (ةهالعلا طرشلاو هلوق ) ىلشاانءا نءعىو*< بس فل اددعتب مف عت عد اصالاو ف كسلا

 هبسقرب ود ل ناءاغلا,نوكي طرمشلا نءرخأتاذا باوحا مثىوج همالعلا ىنعع وهىذلانيتعفي طرشلا ْ

 هلوق فتماظن عضاوم ع..سىفكلذو ىنءءالو اطفلال طرعشلا
 : سفن:لابودقي ونلوامو د دماح و ةيه*او ة.لط

 - نم طرشأ|دءنر دق: و اءازج أوه له ٠ و : م و ا ءاذأف هس ءفط هلادعر دقد وأ ءازحلا هه هه.فاوفلتحا ءافلاهدف عثليالف كنه لا
 هقلعت ىو نافءاغلاوهو طا رئامدعل لاعلل تقلط قلاط تنأ رادلا تاخد اهتأرماللاقول لوقنذاذه |
 نهىلوأو هود رئافلا ىل_عهمالكلالجز فة:ال فسون ىأ نعةباو رىفو هءدقت ىون نا 1 ندد
 : هلوقك ءافلارهذتف هناغلا

 نالثم هشادنعرشلايرمثلاو « اهركش هللاتا:سحلا لعف» نم
 ارمشلارخ أولو نيدي هاونول ىتح هقيلعت نكعهناعم طرسشلاوغارو زد هناقو اولا باحا اذااع لطساذهو

 رخ»لاقنا نمو هيف ةباو رالرادلاتلخدنافقلاط تنأ لاقنأن ىنع طرشلا فءاغلا ل داو

 هلرثأالف هل ىنالاه_.بواال هنكل قءلعت فرح ناك ن اوءافلاو ظفال الودم سلذترح قءلعتلاذا

 ىل> دن نا هريدقتر 1 دملا ض .ةنوه طرش ىلع ةفطاع هل*هىاهنال لاح لك تقلطو اولاد قولو انه
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 ةقاط تةلطاهرب غج و زتئئمهنادقعلا لبق قلعو ج وزتلادارااصتهث نا هلصح لاؤس ىلشلا يشل

 هناوج فت تكف يت قدلعتلا نع عوج رلا يفد ةعلار ودص دعب قيلعتلا نع عجرم اهسفن اهبثالع

 ما كاع تجوزتو كج وزن نالاةهناك_ةاريد_ة:كملاب سل فاضمهنال 1 روك فما قرلعتلا

 ها هلاطب اذن لطباو ءاربال 24 قلعتلا اذه عفراذا نكمل مدرب غروك ملا قياعتلا نععوجرلاو

 ة.دنجال لاق ىضفلا نءالقنةريخذلا ناعأ ىفلاقواريدقتولو ىااقاضمو افنصملا لو ىقم#هناذه ىلعف
 اك اتقاطا_ملع وت تاهجوزتف قلاط ىهو قلاطتنأفلاقواناقلاطا أف كءلعتجورتنا
 اذكولاؤ لان مدسلا عفراع ىلشلاهيباحاامو ىحناولولا نع ىلْسلا نبا هلق نام ن العام ىوجا طخ

 ما قلاط تنأف ترزنا ةيدنجأل لاقوأف فدصملا لوق هيلع ركع ةريخذلا نع ىوحلا د..سلا هل.قنام

 ترزناهلوةريدقت لاقي نأب ترازفاوك"اذا قالطل اعوقو نمد قاممءريغو ىحلاولولاءرك ذام سايقذا
 ليل ىلانيالاقو (قلطت 1 ترازفا ون 3 هلوق) ريدتف قلاط تنأف ترزو كات وزتناقلاطتنأف

 ناديالءازحلا ناانلو هلءق هطارتث الىنعمالو طرمشل ادوجو تقو قالطلاعوةوىف ري-:ءىلانال قلط"
 هفاضأوأاكلام ناك اذا قة: اغا كلذو هدف نمعلاةرمد-وتذ اغمض نوكملامزالوا ارهاظ نوك

 تنأفرادلاتلخدو كدجو زتناريدةتلانوكسف كمل اهل مضي لاقبالو ام-منودب دقعتسالف كلا ىلا
 ىقهدرو ىايز هديل لاّصالف نهم فالح لك عطقالو ىلاعت هلوقل مومذه نمعلان الون انال قلاط

 زئاحالىذتقمو | اودحم نوك نااماردقملا لاقي نا تاوصلاف هقشح نيم سل قيلعتلانأب هياتعلا
 نهةشر طحأر دقملان وكت نأ هطرعش نم نالىنانااالو ةغلهلعفةوتمريغروك ذملاناللوال اداربنا

 ءارجتا نانا ل. :لالوقو رم نايفتنمناطرسشلاوردقملاب عيرصتلا دنع روك لما ريغ الن أور وكذملا

 ىلارظانىناثلاو كلما ىف قيلعتلا ىلارظان والاف ترعرمثنو فل همفامزالوأ ارهاظ نوكح. نأ ديال
 | اكلم اهل مذ لاقبالو ىاب لا لوقنا معاو انش امكاذك ا مبو زتلل مزال هذ قالطلا ناقف ةفاضالا

 افالتحا ةلثسلا ف نا قسسا وانه نم لصتف ردم كلل سسىلا ةفاضالا لعج نم ق.سامفلاخم
 ةفاضالاب يريمتلاةريخذل !بحاصو ىلضفلاكهّةفاو نمو حل اولولا هركذام ىلع معلا ةعصل طرتشم ال هناو
 ىلا هفاّضال | لعد ىلع مزاد هنا مءاوربدتو هحارشو فنصللافالخ :ريدقتلاب قدكج, ل,كإملابسملا

 الر1 دس ولا فلخ ناو قردإلب لل نأ ن | بهذك نس مم نوك, نأ ةردسقم تيسبلا
 لموةردقم ةفاضالا نوك ىوناذاام ىلع لمح هوقو ىحاولولا رك ذام لاقي نأب ق.فوتلا لمحت هيام
 بابلا لصااهتالا أدي: 1 وسكملا(نا طرمشل اظافلاو هل اوق) ريدتف كلذوملاذاام ىلع فندملا هركذام

 ىتعم ناك ةلاحمال لعف,اهفاصتال مسالا راهصاصتمتا عم لكيواهان عم هنمتتلاهريغب ىزوجو
 قاسكلامءزوةلءلادوجو طرتشبالو ل_ءغتللامتالروهمحلا ل وقوهو لاعلل عقواههتةولف طرششلا

 لك ىلءو ىنغملاقهحرو ن.فوالا تهذموهواذا ىنهعةمطرششا هاد شرلا سلم ىف ىناسشللارظانع

 تناك امغناو ردلا فاك نيد ىأ هتنن عم” نأ ىتش هلوقو ره هتدن عصت نأ ىقمن» ق.لعتلا ىونا ذاق لاح

 ىذلا تقولا ىلع ل دئاهنال طرشل | ىنعم نماهسض الاهم ماهءاروامو طرسشل فرحا نال لصالا ىهنا

 ىلاريش ةلاهعال لعف,اهفاصتال سسالاباوصاصتخا عم لكن ىزوجور ملا ىف هلوقو ىاءز هسلع ل عوه
 مساهل امنال ةقبقح طرشا رف سل هلك اسلكو لكن الءاو لاق ثدحّدرادغلا نعى وهلا دمسلا هلقنام

 هيلب ىذلا مسالا لعقلا قاعتل طورششلابق حا هناالا لاعذالابقاعتتدر زحالاوءازمماهب قاعتيام طرشلاوأ|

 اطرشلا ينعمانعذم ل.ةتالاةرظ نوكتنا بلاغلاو (اذاو هلوق) ها رحوهف هيرتش ادع لك كاوق لدم
 لعفل ل ءاوءاملاوتقشناءاعدلا اذاوتاماوامضام لعفلا نوكرثكمو ةسلعغل ا ىل-علوخ داب صتدقو

 راكيحالا لافإك هبمشوأ لعف نماهباوج ىفامالاهطرمش لماعل !نا ىلع نوقتحماو أدّسمال فود
 مهىتسلا مهباصأ اذان ذلاوون ةمطرششلا نعج رذقدقو لق ةسفرطلا نع رذتالاهنأ ىل_ه روهمحماو

 نور هش



 دعب هطرتشدجو اذا عقب قلعملا ناك اذاواةلعم ناك اذاالانئالا الت اناكلا بان ىفهلوقي فنصملارانأ |
 لق اهجوزتنابقع طرمثلادجواذأا ف هعوقوف :دعلا ق طرشلادوجو ناك ثيحب اهننانازخنأ
 عطنا قالطلاب هنالتمدام طفللار ظن ة.ناخلا هلثهىف عقتملا او ىلوالا قد رطلانوكنو دعلاءاضقنا
 شحاف طن هنافى دنت :ريلا همهفا امال اضأ طرشوه لب طرش سلودعلاءاضقنانالال ماودملا

 سل حاكشلا ناوقفاضاال قءلعتقلاط تنأف كدسكت ناك هلوق نا همف(حاافاضموأ هلوق) ربدتف
 ىناثلا نعو هريغو ىوغالا موهفملافةفاضالا لمعتسا هنأ, لوالا نع بجأو دقعلل مس او هاسغاو كلع
 تكلم ناىلاةهناكف بيسللىدسلا مساريعةساف كل! بسلا ةفاضاحاكنلاىلا ةفاضالان أب
 1 لكوأ ميت ىنب نموارصم نمدأ ارمالك لاق نأ: (حنا ارصءصخءاوسهلوق) فلا نعرهن حاكينلاب
 الف هسفن ىلع حاكدنلابايدس معلا ف نال (ملاكلاملاقو هلوق) ىننع عمن قلاط اهجو زتأسئوأ
 د_هاهجوزتن ناهنكعف راركتل !نود ميمعتلا ىضتقت لك ةلكن ال هءابهملع دسني ال هنأ هباوجو خم

 اعف مدكنال رذنال مالسلا هيلع هلوقل (الصأ عم الفاشل ادنعو هلوق) . لب زايملع قالطلا عقوام

 هنتص فةوتالفنيع ظرمشلاب قيلعتلا ن اانلو كل ءالاعف عببالو كلعالاعث مدآن بال قالطالو كلل
 ةيذتحم قرط نمىورجرغلاوناىلاقو دجأ هلاق عمن ل ءاورامو ىلاعت هللاءنيعلاكل للا كلمدوجو ىلع
 زيجضتلا ل علوه وهف مد نئلو ابي لغتشاا الف ة لا ف صأ اف نسل مهران ىب رعلانباىلاقو
 همصو زتىلوضف ىلوتب نأ ةلءحلاو مهريغو ىرهزلاو ىعملاولاسو لوك ف اسلا نع لوقنم لب وأتلاو

 مسقبو اكنلا*اةرب كف باش ضاق اعفارتنوأ ىواتفلا ىفهرك ذ لوقلامال لعفلاب لكتلاوهزيس ع
 ىد#م نءردملا فو ىباز طوح |ناكك لذ دعب ىئنح ضاقهاضم | نافرهملاو حاكنل اهاوعد دعب نيعأا
 لدععاتفا لب كم لب ضاق مسغ:هدماقت ىن:للو ىفاشلا لوقوهو م .زراوخ ةْعَأ تف هنو عقبال للا
 ل> نمعلا نالط_بماتفأفالد ءاهيقف ىتفتساولقهسفنل هب لمعب نا هلع هدئافف هأ هيىتفبالو لعن انهو
 (ملا كنك ناكهلوق) ى وج ىرخأةأر عا قح ىف ىناثلاءاتذالاب ىلع ةمر ايرخاءامفاولو هاوشن لعل اهل

 ىمملا ف صتوع طولاب لئارهم باهي لخد مث اهجوزتف قلاطتنأف كدتحو ربنا ةأرعاللاقواو
 ناو نال, ىهذ ةنالف تحو ْرتنا لاق ناو تملا ف لاقو قمق رلاح اك: نم ليز لوح دلا لق ق الطلاب
 لاق ة حت ىو عدد نيعلا مسفب كلا هقب رطف الث ىهف كاملا مح ناو ثالث ىهف ىوضفافدقعأ||

 اذكر ل عغلاب هزي متءازس ىلا النمعل لحن" ىل وضفلا هلدقعول هناقتفاكتلا اذهىلاة-احال املا ضع

 ةمالغلا نعىوج لعفلاب ريف ىلوضفدقع ن !صاخم اقاثالث قلاط ىفذأرعا تحوزتنا لاقل حر

 حاك-:لل نراقملا قالطل نال اراتتملاوهو هنعون أ يلا ناىلاةراشا همف (هدعب قالطلا عقمف هلود) مساق

 نأ رودس الق حاكتل |ىناثب قالطلا نال عقبال ك اكن ىفوا كح اكبن عم قلاطتن | لاقولا دو عقبال

 الدية راشعارذعت هنالئث مقيملو حاكذلا مص قلاط كنا ىلع ةجورئ ا لاقولا هو اسفتنمئشلا تدشن

 نال هءلا فاضملاتقولل انراةم عب ثدح فاضملا فالؤاغلف مدقتي طرعشلاو نراقب لدسلا نالاام ا
 كلذك ناك اورو رض ه.ذع كارت ةطرمشلادو جود نءادس نولي اعملاولاعإل بنس فاضملا ]||

 عملاقولام الذ ىبا» زكحتاداحأ ن معنا هضرغنال,ءاغتنادي رب قلعملاو محن ادي رب فضملانال
 كلملا نعازاحم لعفن لوعفملاو للعافلا رك ذل ماناذه ىف مالكلا ن اق زفلاو ل5 عقبهناقلاناجو ْرث

 ىو اديس | لاق ن كلر دو رودعت ىن_عمعم نك لف صقانهعم مالكا ذارعام فالخيدعب ىنعو عمو
 حاككتلا للا ةرايزلا مضوأرهغلا فاك | هوي طزمتلادوجو دعب ىأ لاقول ( حاكتلا دعب ىأهلوق ) له أت همفو
 ريصبو مص رس ىدنعف كعلم ناةيددجال لاقاذا ىحناولولا لاق (حلاةبد:جال لاقولف هلوق) ىلوا ناكل
 قالطلاركد نال صن الاثثال* قلاط تنأف كَءاط نال لاةولورح ىد.عف ٌبةعْلطو كتح 2 رننالاتدنأكا

 عفرو ىلخلانبا حرمت قاذك ه اغا ارحل هذعىتغتس الامرتذال قالطلا ه-ذعىتغتساال ىذلاحاكتللرك 3
 ا هدفا



 (نمعملا م نءىنثلاءجما) 0

 هنوعازحالا ىةيضعبلاالدارذالا قةيضعملا ى مه هنق و رمدعملان اق فر.رعثلا ل_ضافلا معز ىلع ض.عبتال

 فلاخهنال عز ىفاننلق اغاو ةفاكلا يفق ىمرلاه حرمصأم ىلعة بن أ.سل | ن نمةيضيعتشلان مقرافت

 هنأ. فاثكلا نم هعضاومف حرم ىرشخ تا ناعالا ل الدف رهاقلادبعيشلا» ىذا

 نال: كف نأ اةلطامملوحدلللاق (عرق) ِء ازحالا قةضعملا ىلعةلالدلاريك:ةلارد عقب و

 ةيناثلاقيلطت وكوالاق وكلطشات' الثا ةلط تق اعتلا ىلعاب الث اهتحاصواهسفن الا

 قرفلاو اهدي نمرمالاجبو رخضئثاسملع عقب .ملاهفن تقلط ماهتحاص ىرلطت,ىلؤالات اديولو لطان
 ةدحاو لك لال .كونواكملع هظفل فن اوهانتش لاقي با والا حاس واهسفنب ةءادملا نم

 فالذع|هدن ن ا نم هرمالا جو رخسح وب هراهلاغتشاوةلاكولا ةوكةفرصتمتناك اهتححاص, تأ دياذ انامهتم

 : نا هءلطسالا هل كو تناف اهسفذبتأدب ولام

 طر روهو دره 2 نعرف طرش ثلاو ىالطلارك للا احرص قال طلا ريوعت دعب كد

 دودولار طد ى- ءامود عم اريشلا نول هس طربشو يرخ أ ءل جب نوعشم لوضع ةل جب نوع طم وضح : ََُ

 ْ 1 ا خلا مس ىف للا لت دناكل محتملاوزيجفتانقوف ءاهدل اتناك ناك ةلاف
 نلاطاهحوزت 1 الاانا فالناس ع رص ةنمعملاىف نوكم ناو رذعل
 ٍ 00 حو زنق لاا اهخو بأ ةلادأ اراهذهلاقولو اه-وزنب تقلط

 قلاطاه-وزت أىتلانالف تنب ةنالف ل اتواف ةراشالا»فد رعتلاك ب سنلاو مسالا, في رعتلاو ةفصل ااهمف

 ناكزجضتاذكت نأف هد م سل
 ىدهم هعفو أو قي هيو فول ىف ًادنعقلطت ل دريلو نا قلاط تنأ لاوولف طورشاازك ذوالو أعاذك

 لاقف ةزفساب هل تلاقاذازعتشب قالطلا نان توك ذامنا معاو رهن ءازجاوخأت ك ثدح ط:اردوح وو لاخلا

 لاقشثدح سنعلان ءىلشلانباحرش ام هفلا خواضن أردلا هبل ءىرح خلا تلقاك تنك ن اه
 قالطلاهمعقنال قيلعتلاهيدارأو قلاط تنأفةلقستنكن اجو زلالاقفةلغساب هنأر ماه تلاق لغز
 اوهتلفسلاامناوةلفسن وكل مانا -ف.ةح يأن ءىورةلفسا|ى_عمق او ل و ةلفسن كم ملام

 ةرابزلا (قلاطتنأفانالفترزناهلوق) ها للا ليالي نلاهنا تسود نءىورو رفاكلا

 مارك اللاهت ! 1 لع تمل اونوزب ىف ايما قانتك دباس .انئسساو هلاماك ارورمادصق فرعلاق
 منروزملادنعيط: اهعم ماعطالانوكتالّدأرملاةرابزانفرعقو تنحل هدصقربغنم ت.هذول ىّتح
 ىوجءاوس ىلاط تن أةتلحداذا هلوقواذهف قلاطتن ارلدلا دار اللا (عرش) رعلان ع

 ىون ناو ثنحلغلاةر وس ىفامىون نا يحرلا نج رلاهثلا مسأر ةؤقلاط تنأةنارقلات أرق نال اقولو

 | هلوق) ىلحمانبا حرمت نآرقلا:ءارقاهم نوديربال سانلا نال ثنحمال ةمندأ ن نكملوأ لغلاةروس قامربغ

 عقبالو نيعلا لطم ىتحهرو زتفودعل | ىذقنتو ةدحاواهةلطب نأ ةلمحلاو (ةرانزلا دعب قالطلا عقمو

 امالثقلاط تن 1[ ادلا تطمن ل هد ريشلارد_ص لاق ئشم-ةبال هنراز نافاهجوزتي مث قالطلا

 نافاه+و زن مث الالا عقب الونمعلا لطس ى ىحر ادلالحدتفةدعلا ىضةنتوةدخاواهةلطا نأه تش

 اهغلطفانثالث قلاظتنأف ىمتمدام كئطو نا|4لاقن انهض اة ىواتف فوئم عقب .الرادلا تلعدأ
 ءاضقنا طرتشااغاهنا لعل دنيا اورلاهنهذ ىدنجرملا لاق ثنحالاهّءطو و هتعاسن ماهجوزت مدنا

 هنأنم ق.سالرطت همفو ىوجلا طئاذك الف ئئاملا قالطلا ىناماو انهدرقالطاا ناك اذا اق ةدعلا

 هدلاواضإ قلما عقوقناالا هيلع قلع ىنلارشلاةدعلاىفدجو مابا قيل لعل د اتاناز عادا



 دحاو) ةقاط(الا) قالطلاكلمال لغه (نيكج ئالنم ىلعإ) :
 00 00 اههذب_ اص لوك( نكل ةموتل فلج و ساهل رد.قتي لوقت نانا طرشلادزدعتدرأ لاقول م كلا

 مشن ادت ناب (تالثلا رقت نأ ١ ىلإ ىف ذاك نيمعاو ريدتفاهتث..ثهتقوىلاهفاضا لس ايش لاخلا ىناهكلعل هنا نمرعا ف انم
 2 0 نامز لك قلطتلا كَم لاعفالاالنامزالامتاهمال (ةددحاو ةقلطالا قالطلا كلتال هلووق) رهن
 5 0 ايفدتعو فيت 4 قلطن ىتح (ةدحاود عب ةدحاواهسفن قلطن نانهلوق) هراغةلجال ادرف لعفلا مو بجوت الك نال ىأ ا ا لو | عاجلا وع الدارغنلا وع بانل( عتالو ثالثا قرنا. لوف رديطتدب افي

 تورو انالت ولاول د رود | تاكو ديس لع سك ىلع اناا عاو وساع نات تلال نيش ميج | ل لا ا يي ل
 3 ) < ى) ى ) نثئوأ ةدحاو تقلطاذاام فال_ثددسملا نود ماعلا كلا | ىلا فرصنم قيلعتاا نأ نم ح راختلا دق (اهلم ق 1 والطلا اع همدقأا (قاطتٍملا وسفن تقلطف هلوق)ا ةكرغتم انالث ىأ هرخ اىلا انالث تقلطوإ ىَّبس- هلوق نم ىحقلطتإل تْئْش ناو تش ثدح) راشلا قأسامو نينةرغتمنيتةلطو اةقلاعاه سفن تقلا ناي دهر ةتانالئاهسفب للطرح لمتنا فرق (قيو ىو || ”:هوقو رديت ل ماتم يعورح وزدنا قرت اللتان ول اين تقاطتدبلا تدارس( يوري. نان ( عت جفني تاروت 0301 تئا نانسي

 ةفصرامتعاب ةيلحم اذا نتثلا دعب قاب لل انالنالثلا تبر فت اس4 نوكث.> رن 1 جوزدعب د اغمن

1 

 نمتماقول اهنال ساحل ف ةئيشملاب
 ىناحلةةئمالف ءاشتن البق اهسامع

 هلو (فو)ئذ عقبال قحرخأ سلحم
 ( هيعجر) هقلط ( عقب تش ف. )اهل
 لاهو ةثيشملا لف لاملا اذه لاقاك
 ناف) أش تلامعقنال دو فسوب وأ
 دقو (انالثواهنئانإ) ةدحاو (تءاش
 تءاشامىون ىأ (هانن) جوزلاناك
 ىو جوزلاواثالث تءاشاذااما( مةو)
 ةنئاودحاوتءاشوأ ةنئارددحاو

 هاف رسم نعلاهءاعدقعناام سنج نمدافتسادقو نمعل ا قيتة نيتقلطا دعب ةعاقىهو ىلا

 ةدحاو تةلطااام قالخ هلوتو ق؟الانانلا نم ئليرادصق هرلعنيعلادتستتل ناو أ نإ
 هلقلعتال قالطلا نال (اه م ىفقالطلاءاسثت ىتحناطت 1 هلوق) نيتقرفتم نسعي نيتنئوأ
 ىلوأوهورمخأتلا نمان ريض دقن امهئم الك نال ناوهىذلا طرشلا نءازاحم لع ووغلمق ناكملاب
 ئذلا لاح نءاسهبموفتس فيك هلك حارصملانءرلاف (تئشفكهلوق) الصا هاغلا نم
 ىعهتلل ىأتو كلذري غو هريس و هرسعو همة سوه دعص نع لاو سلا دارنو ديز فدك لاقي هتفص نعو

 لاف[كهلوة) رهن هفصوىاهربخو قالطلا مةوأ هنال (ةيعجر عقب هلوق) ملا راكنالاوهب وتلاو
 فال.ملا اذهىلعو اهتيشم هقلعهنال (أة:لامعقبالهلوق) ةأجافال فاكلا (لاقلا اذه
 ةءالامهدنعو ةيعحرتعقو هدنعذسللا نعت ماقولاهفرهظ فال ارثأو تيد فيك حتنأ
 الو دملا ريغام اهب لو دملا اذه هقب اطال (مناتءاشام ىونىأ هلوق ) رح هلوق قكلاو رهن ئث

 دعن هناوص لوح دلل ل.5 ىنعلاو يلب زل |لوقو ةدعلامدعب ارت, 2 تاوفلاهدب نمرعالا ب رخو نيمتف

 رض لولو هلوق ىلع هعدقت نيعّن ( ملا جو زلا ةمنريتع صاصخجلادنءوهلوق) ردلاو رهاا فاك لوحدلا

 مالك لاقي ن اءاسعام طقس خلا دحاو ىون ج وزلاو ثالث تءاسثاذااما هلوقب طمترمل حتا همن جو زال
 قلطت هلوق) ةينورضمل هناهلث_سملا ضرفو جوزلاةنرا.تعا مقتس ف كذا لك-دمصاصما

 لق ئت عقبال هنارعا(سلخملا ىف ىأ هلوق) رهن هملاةرطضماهالايعدب نوكنألو ثالثاارلا (تءاشام

 راصفرك ذاذا ددعلابالا عقاولا سلوددعلا سفن فض وغتلا ناكف ددعلل مساك نالاقافت|هتلشم
 لك-!|لوانتت ةماعامو ءاهقفلا حالطصا ىف ددعدحاولاوأشت ملام ئذعةءالف مق اولا سفن فض وفتلا

 2 ذو سدأو احلا فك .لّءوهودحاورعأ هنال ) رمالا لطب ءاشنت نأ لق هنم تماق نا هلو ) رهن

 اهتتاولاذكو (دترارمالاتدرناو هلوق) ىلي زتاكياهتلارثا سكس لحمل ىفاداوج ىضنق اهتقولا
 ناسلل نمو مومعالامنال ' (اض أاالئاهسفت قاطتنأ اهامهدن و هلوق) رمخ ضارعالا ىلع دن
 امهبلمعلانكمادقو مومعللامو هنمقالطلاو ضاعنأ ىذ ىلعتلخداذا ةقدقح ضمعنتللا#تادلو
 (ة) ضع التلاىلاو ماعدحاولاىلا ة.سنلابهنال كلْذك ناتنثا اواماعا ذعبدارملالع< نأ
 ىذلاريكبلا فالح ىلعدارفالا ىف: ضعلاالءازحالا ق ةمضع.لا ىهةضيعبتلا نمىف ةريتعملاةبضعنلا

ة.عجرودحاو عقتفثالثلا ىون جئزلاو
 

 لدالا رك ذي 1 ةنحوزانرضملولو

 ىحتءاشاعلا بكي مرسم نا تحو
 وطلو نان دحاووأ امثال تءاشول
 دنعو قافت الا تهةوأام عفوجوزلا

 ايتدشمال حوزلا ةينرمتعب صاصحلا
 (وأتثشك) قلاط تنأ هلوق (ىفو)

 اهسفن (قلطتتئشام) قلاطتنأ

 ماع نأ ساهم ىفىأ (هيفتءاشام)

 ناو رمالا لطب ايش ءاشت نأ لق هنم

 (دترا)ءاشأالتلاقن أب رمالا(تدر
 هلوف (فو) هدعبءاشت نامل سلف

 (تئشامثالث نمل كفن (قلط)

 (قلط:) تْدشام الثلا نمىراتءءاوأ
 اف سلو (ثالثلانودام) اهيفن

 اضأانالمقلطت نأ اذامهدنعو ةفد نإ ددعان الث او سقت قلطت نا ف هل



 <١ نيكس النه ىلع) (

 ةدحا و ثيانلا كيف ناذ ةفلاخ ناصف ارب امل عدرعلا.عطبأمناو ددعإ ر كذاذا ىضن تفلط اهلوتعب
 تقلطف ال: هل نقاط اهل لاق دا اكظدحاولا عوفو عنمإل بكرم ثالثلا وكت عقتف ةلولمم د

 د نزل هريظنو يمدخام تيني يك اهل تبننرلاذاف اصخ ذاب ةمأَق ةدحاولا نا انلق ةدحاو |
 ةنونيبلا تتإل كرب اهل لاةهنارخُإلاو قالطلا ةرئانم لاح ةبلخ هنارمإل لاق هن لجير أ ءاهدحا
 فلل نزلا ةرحبولا عفن ثيح ةدحاو تقلطفاث الذاهيلا ضوفاذا ام فالخب نمطتملا توبتهرعل
 وا ةممتعايلكوب :نآتنا عصيق همالكن مى تقادقف جورلا نم عم كيلملا اذمو امل ةكولمتيراص

 هلوافلا جيزل اهقلط اذا يراصغ داينو هتككما<تنااهنإل (ةدحلو عقداعدنع هلوق) يلين ةورفتم |
 فرص: هنإل جوزلا فالع ةرحاولاربغ ثالشلاو ةدحاولا اهككمهنإل اهيل !ضوف امره تناابإا || ع

 * 5 يخوااذااها ةرحلو ةيلكب ةثالشلا تعقوا| ذاامدبقم فالذماو ىلوال 3 يهاذكو قالا كج
 فلطهرحإو كوني كريب كلرم لاق ام هنإل تلط هلوقي ديفا ق ائنا ةرحلو تعفو ةدحاوو ةدحاوو أ
 (ةدحاو ةقلط تقلطو تش ناا.ال هل ضن قلط ىفالو هاوق) طوسبملا نعر هج اقازقنا ةدحاو تمقواث الث |
 تا يا تقي ناا.نالث هلوق نإل طرشلاهادعنإل ضعبلا ليش مش عقلا ةلكلا ةئيشم قلعمزكلا نإإ |
 تاولغلا باهل 2( عقبزل هبسكع مالو هاوف) اهبف طرشلاهدعل ةمرؤتملا ةلشسملا فلاب ثالشلا تش |

 نا لصاىللو ىوح جزم فلاكش ! ال ذئنيحو ال ظل اهنم طغاس نيكسم اهيلع رشي لا نتملا ةعش
 فادزع عقيل هلوه) عيدا هلوغ لبق ةيريمضتلاا يا ةدابزوا هسكع ىف الو هلوق نمإل فذحاما باوصلا
 خليشم نزل (ةدحاو عشا مهرنحو هلوذ) ةياغو ىندعا يلا ضوفامريخب تنااهنال ةفلاذملا لجيل (ةفينح
 لكو زجر هصئام نائجّضأف نع ىلشل لفن ( ةيناثلا ق ةنئادوا هلوق) ىنبع# رحاولاةّثيشم ثالثلا
 ايفلطي نا هلكوول اكو ةنمئابةرحلو عمت ةبعجر ةدحاو اهقلطق ةدث ب ةقيلطت هنأرمقلطي نا الجد
 عيال اههنبأل اق ناف ناب ةرحاو اهتفلط ل يكول ل اقاذااذهو ةيعجر عقن ةنئاباوفلطت ةيعجر

 ىسل تقلط نلاقاذااءمهيرها ام عفو تسكعف ىجتلاوا ئزصملا لوف ديت دانس هنموصائش || هي
 ايش هبقعنو نيهاش زيشلاو يوهجلاو ىلالينرشلا عرفاو ئث عقلى سفن ترب تلاقاذا اها داب ظ
 تلزكفاككا فولط اهل لاقاذ اوف نع كاخإمدل تقلطو وسفن تنبوهلوف نمنتلا ف قبس فلاخعدلأب |
 الو هلوف) ةءاورلا زجل عاجز#ن اذيضاق هركدام نوكمك مامالا نع فيا ور موقول هلع نا هبقع جراذلاركدو |
 فلا نزلي باوجلا لطتإل فصولا قة نلاؤلا نا فرعا دو (ضصولا ىتصقنوا تدان ةربع ْ

 عقللو نينزوصيلا ءقرهإل طي هاوط)ر نر مام ىلعاث الث تقلطذ ةدحاواهملا ضوفاذا كلصال اف
 الالاذتشاومّتطرشلارجوب لف ةفلعملابتنايهوا هه ةقلطملاةنيشملابهيفالط قلعهنال (ىِش
 اهلكقزاوالصا قالطل ركذ هم الكمف سيلذا ون ناو تن هلوفب عقدالو اهدي نمرهالا جل اههنع
 هدا فالخج عقب هدوني كقالط تش جوزلا لاقوا تنس نا ىلالط تنس كا تلاقول ىتح
 ةلزت كلش ناك روج وملاوهو ئذلا نماهن ال دوجولا نع خنت ةّديشمما نا قرفلاو كثدرإو هتيضرو
 قجواطلطلا ةرورض نحرسدإو ةذل بلطل لوهف ةدارإلا اماو هعاتميإبالا قل طلاد | جل سلو تدجوا
 ال ظفللا رة ناكل ةئيشملاَف دوجولا تاريخ ؤرعلإبالمسدابعلا ىلا ةيسنلاب ةقرقتلا نم عنامإلو
 « اضاراو كقالط تدرا هلوقي عقب هلا نم ناتتالاوهو يارثإلا هرك امو ةينلا ىلا جاتحاهبجوم
 اايقنسم نا ذاىلاعت هدلاب نيرجلا نع ةبانكمنالوقن نانلو هيف خعامشملاضلتخل تلقوضم قرم ذك كاكناكرويوع ماوذي ك/ازبنن نول تلذن ا زيجضتن ماكل قيلتلا نال (تقلط هلوقلرهبلا ف «دموصلا

 4 !«نالذامىتمو قمة ملكق اها (سلح لا دي قننإلو هلوق) ى يجإقتسملابرابتعا ابيض امتاكاذاانكو |
 ماهالادنعو اههرزجع يكف اماذاواذا امو تش تفو يا لاق هن اهيلكتاؤوال ىف ةماجرمو تقولا
 سسلوملا نع ماينتلاب جرجا لذاهر بر اصرمال!نكل تقولل ل معتستت اك طرشلل | يعتست تناكناو

 كاشلاب



 الا (نيكسمالنه ىف)

 هعاونأ, ضيوئمتلا يا (هنععوجرلاك امي ا هلوق) لين هباهر اي طساينماضارعا تاك هلا ةنادالا د

 قحرلا حمي مل قيلعتلا ابتعابو لم ا ديقن كيلمتلارابتعا بفرد قيلعتلا نعم نمهيفامل ثالثا
 حجري نا جوزلا كام جركر متل اةرههلا لاق هنونجد ها يسفن تقلطول هاههنواهلزعإاودنع
 رلثلا هعاون [يسدلاى هلوفو بيز طيمل هم الكنع عجري نا هل كي ل ئئثبلكت تونا هل طبي ههالكع
 هنل ( (.لجيرمإلا ديشنو هلوف) مل اف كك سفن ىقلطوا ديل ايرهالا ىاربئختلا اغلب تاكءاوسىئعي
 لاقولو هلوف) تش تقو يات لأق هنأكاصف تاقوالامو معلا الر( تتش ىتم دانا ذاالا هلوف) كيم
 سلجم امادأم هيلا كلذ تونجموإ]ةنإلىبصل هضوفاذا اهم ف لجرلا قلطا ( 1 فارم! قلل لجرل
 رابتتحاب ه انيهكف قيلعتل وع مرابتعاب عصب كيلقالابتعأب عمر ناف قيلعت هنمض ف كيل انهن
 سلجم عر صنقل كيل اىوعمر ايتعابو قلاط تنأف قلأط تنا ونجل كل لاق نا لاق هناككقملعتلا

 لاقولو لوقف ىا ئنصملا مالكفرعلابريبقتلا نهردإل هنا قس نكلطيحلا عرج نيمهشلابالع
 اذكلباديق لجل سيل لاقولف خل ايلا مسا لجتتلا نالرظن يبصلل لجل لومش فلاي نا ىقازإ لجيل

 قيلعنالو كيلمت هدو ضخ يكوت هنال(ىلجملاب دقي ل هاوق) اباوص ناكأ طرححلا ىف ظكأينبص تاكول
 ةئيشملا اهلو ات ملام]ايكوريصيإل تءاش تااهقلط هالاةولد حباشلا هرك داك وجرلا هل تاكأذهيلو
 ليكوتل لطب هساجنع ماقولو عقو سلجلا ىف اهقلطولذ اليكوراصو تءاش تاف اهماع سلجم
 اذكف سلجلاعرصتقت اجئيشمو ةليشلا نم ابيل! ضوفاهلع ءانب قالطلاب ةلاكولا توبثنإإ يعملاوهو

 جلال سقيال هناف ىلبكو تنأف كتلزع اهلك لاق اذا الا (هنععجري نا جوزلل و هاوق) ةيناذإا نعي ةلاكولا |[

 ةرابعلا فامىفخيال( هدجنإل سلجم ك قلطي تازوجذ هاوق)ر ا هريغو ةصالالا امام الرصد |[
 بن !جيريبقم همالكى ناوجلات اباوجلا و ةرشانهم رىبال هاوق تيد هزاوجلاب ميبيعتلا نيب اف للخأا نم ظ

 ديقم مشو عانتمإلا مدعوهو دوجولا بنابعديقممسق ءاسفا البلع مالم كزاوجلانال مدعلا
 هلوق) يوم صاخلا ىنعملاب ن اكمل اوهو نيبناجلادحاب ررفمرغمشو بوجولاوصو مرعلا بنا ||
 ىزلاوه كل املاو هيل ىرمإلا ضوفهنإلىنعم كيلمتمنال_.للاب د يقسم (اليكوتالاكياراصف ||
 كيلمقلا نيب قرفلا تاميعاو شي لوا اش ل هفلا هنه بولطز يكول ااماو هتئيشم نع رص |

 توئبع ل طيالو لزعلا الو هنعجوجللا عصبالو سسلجملأبديظنت كيلفتلاف ماكحا ةبعرا ىف لبكونلاو

 تسسرانهرخ رسولا لقع باتل ل دبر كتل اك

 ذشبحرفلا نوكشر ل مكوتلا كيلمتل ايف فل اا هزي فذ ءنمحو ضنسملا مالك كل قعلابدسقنلا
 ثالا ( خرق لاقو هلوق)ر مه ةروص قملعت هنإل ( عجري ا جوزللس يلو هلوف) هجو |ةسجنمامؤنب |

 لو تتش نا دعب هال ضاذا عببلاب ليكول كر اصف هتلييشم نع فرص هنال همرع كة ئييشملاب عرصللا
 فالذ قيلعتل لمع قالطلاو هتيشم نع فرص ىزإاوه كلاملاو هتئيشمب هقلع هنإل كيث هنا
 نادنأق لأ, لوفي نازل !ليكولااذكو حاتفملا نع ىومح اعامجإا (ةيعبح 3 دحاد تعقو هلوف) عيبلا

 ىنعمبانه لوقلا (لاهل لاقول يا هلوق) ىفاكلا نعرمي مم عقل مل كلاو تمّقو فلاب ةدحاو اهيفلط
 نعل فعاذاد ملا : :ناكءابلاب كعاذاف هب كوب اهراتعاب هلت تاعملهعتسلوقلا ناف باطذلل

 ىلعب كدعاذاو باطخلا نعمت تاكانهاكماللاب ىرعلذاو دايتجلإ اع نا(ىقب ىدعاذاو ةياورإ ا نعمب ناك
 راشا يامسأربلاقو ذخأ يأ ديب لاق لوقف مالكاربغ فلول معتست بعل دارت وع تا
 اهو نادل ن إل اعتسا قبو ىوهلل لاق فاشنكلا نعر هذ كد نعمب |مههتسو ىذنم يا هلحب لاقو

 موق هنمور يلا نمو قلطت انك ع لاقت !ةمرقم ملوث هنهو قالطالإىنعبهلاهتتسا
 ةفينح ىكارنعْئش عضنل ثلث تقلطذ هلوف) ىلعب امنه لف ف كرب هز مع قا اذيكلع لاقي سنجلا
 لكل 2 5 ع دال الق ان سا تس ب 22-22 يت عهنإا لون ان الرئارل وهل مثرتنم دثازلاب بنو عقبش ةلثم وكي سفذ تقلط اهلوقب ل اقنإلو
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 (تيكسع الذم ىلع) 0

 تا نايقرفالد امج ل دن رجوب لف كلذ نم عيربسأ, باوجلل انام ]اهنا تقل طريست ةبادلاو
 ههجعد لين لطسال هيفاههد لاهل هدوقيإ اقف نوكالو اهدا ةبارلإ ءادعم حيزلا توك
 كرلاو هتوكس عم تراتخل اذا أننا نم هن علرزلارمزجامّنا لعاو ةنيفسل اكةل اهلا هذه هنارعل الأ
 خلا لاهله دوت طاش ىعلدزلا لوك نا لعاو هفعض لع لدغ لسقير هلا ىف هاكح نيل تفلطريس
 ةركدأم نارملظ م |يحلاواةنادلإإعاهعم جوزلا نوكتنا تاب قالو هلوق نمالوا عزك فلاخك

 مدعل هكر ىلا فاضي ةنيفسلا نابرجن إل (تيدلاكلفلاو هلوه) لاهل هدوقنإل تاكاذا اهىلجاهجالا
 ا و يلو فا نع
 ماا أحل خذا هحوزف كرراهرمأف ةًارما كلل ع تحررت ن 5
0 
 ى باجلو ةيانع نشل اداه تاكسي ءادبإلا ةمجرتلل بسانملاناإعا ( ةكيشما ف ]صت)

 | درغملا هوه درغملانم بكا ةلزتم هيفركذن امم لتتم هنسْملا هيفرك دام ابقي دعسلايشاوملل |
 |ةدحلو ىونو لاق نأب ةرايعل لسكعول (ةدحاو ىونواونب ملو هلوق)رمت هتزنم لزناها كم بكل قبس
 هلوش) ىلو الاب اهئنَع ةينلا مدع عم ةدحاو تقلطاذا هنا ىلوا تاكلونب لو هلو ل عرصت تاواوني ل
 نعّتو ثالملا كوندكو تاعف تلاقولو أورطنمو ادحاو ظفلباهعاقبا نيب قرفالو (هلاثالثتفلط ناو

 فكنول هنال ثالثا هينب فنصملا ديو ةيلاح ليل ناىلاد قرير عشراشا (ماوندقو هلوق) ةيناخلنعربل
 ىقلط هلوك نإل ( نعشو هلوش) ىلدزلانع كوم ةدحاو عقب هدنعيو ٌةفينح ىلإ دنع يش عقب ل ةدحاو
 كدي ىكلاسنرماوا تش ان يرَولط اهل لاول هنال اءاصخب دية قيلطتل لع لعشا هاتعم كن
 فالخجب هياط موت ميلخدنال اهنانضيشن هركداكميجوو دينا نعرمي عقب راهسفف تقلطذ
 هيلا قةئرعم اال اهراجإعو ق الطل اهلععقو تلعفن قلاوط ناسف ازكسلعف نا لاةاذاام
 يومن ىف ةفرعمو ةركم نوكت روض الذ انههاما ءازدلا ىف ةركتم نوككو ءازلإ تجار تازاجت
 قلطا نإ تنس دقو قلطا انا تلا تنْش نا ًاثالن ك سفن قئلط هيناخلا فو كربص ا نع كوحدحاو
 5 انعم ىّقلط هلوذ نال ةدحلو عبو ىنعي (مننن عمشإل نيش ىونول جوزلا نإ هلوق) الطأب تاكبضن
 نط رعلا ا رم اكس نجلا مام هنأ ث اللا وهو ف اينتهإلادحاول ام عدرف ظفل قالطلاو اق الط عفا
 ا ا قول رنج هلام ةارلا نوما وا هوذا دورا رت تاتنا وقع
 ىسنف تن ادو هلؤق) ىدنججربلا نع وح ةحيبعم ه رزع ددعلا هين نافرغز فالخ ةرحلا نينا
 عوفو فئوتي يارعىسضن تنبأ نلاةاذا هتناجاإ ع نقويدورهانماب اقالطط سفن تفلطوا (ا
 ةيمجر ةقيلطتد انوا ( كمي قلطاهللاقاذاامذ هلوذ) ررلاى الة يانكمنإل هتاجالعتنب اهل ومب ىعجلا
 ىلا مول ةيعجر ةقيلطت كسضىقلط هلوقو كن قلط هلوق نيب قرفالو عئاربلا نمر اور
 زي ١ ةيعجر ةؤيلطت دارإو كسفنىئلط هلوقلاباوجوسعنت نبا اهلومبو هلوك نم هلطنج ىورملا حرش
 ىلا قالطلا ظافلا نه ةنأبالا نا قرفلاو اهدي نمرمالا جرخيو ( تيزتخابال هلوف) دازو ا هباوص
 راّخإلا فالخجو غل مفافصو هبق تداز اهياريغا يلا ضوفام تاجا دش ةبادكمعافياىئ | .عتسا
 ١ تزاخافو هتزاجالع نقون ىسضن تنبا تلاقول مثنهو ةيانتكلا نحال عرصلا نموعرسبلذا
 تاكأذاةباصلا ءاججاب فرع ساينفلا فالؤج اع هب قالطلا عوقو نالور لطي لي ةزاجإلاهقحلت
 تالربن العم عاججاصن ةلال ب هل باو ج تبثه ن عمريت وه هنا درلابرمإلا و ا ليني كلل |ءاوج
 رينعلا ةدارموهف همرعو هعاتقيا نيب قالططلاوه ىذلا كرم اى ةربختدلناالاهانعهرسل كريب كرما هلوف
 هاوق) وغليفر جر مرلقلط هلوقو ه دروهإ ءرصتقيفر بج غلام فلا لصوصخ تإبرعلل تلا ظفلب
 قال لا اهيل! ضوغللاذا هيلا ضوهامريفب تنأ اهنال (ىضن تنبأ لوطي عقإل هنا ةفينح كا نعي

 ةئابلاو



 ا (تيلسم النم ىلع)

 ْ نيموي كدي. كرما هلوفكراصف عجبا ظفلب عيجلاك عيل فرجا مدن مج لوتنانال ىلوالا إسم كلا
 ف فلير يو مم كدا 0 9
 ع از ليب رمإل قي !هلوق) ىليز سلة امادحإو لرما ناكرغ دجنوا دغيو مويا كديبب كرما اضيا كانملاقولىح
 0 و كفا 46 درفدوبلا كدب كرما اهل لاق ذا كدرلا دز[. ايل ىقمالف دحاورما هنإإ (اضبادغلا قاهديم
 ني كاكاو ختان يت || تلال اررمالا د كامل اهنال (2 تداذا دينا ةفيتحمىل نعو هلوق) يرد هرخأ قرانيللا دا قمالراهغلا
 (جب ناشر كلو جا لهب ال غتشاو سجل انعام ةلزاعاض سجل ابق لولا طارت مدع موو اال
 ىمي تتر خباب هن || تيلي ملكانهوادحلو ما هنوكلهبف تقول ركزت لاوس لجلا ةلزنماهلكة دلل ناماظلا هجورخأ
 دامي هنو :باكم, || ال/ارخالادابخ مل وكلا مهدحلر اتخلا ذا تيئيش تيرا زل مل نم كالو انماذكك درلا دبه الاول
 ١ اتمنا س) || .( ععيومد هاوق) ىلينازهازكمادخاجو ئانختناادل سيل دوبل ضن تاتخاولاا كر
 (قنإور سك نبني || لو طالما نه نات انهضاةركدوهطبقاجطابنرالا ىلا هجاحالذ تيمالبلا نمدحا هللالقتسال
 3100-5 طمهلاقلاةروكلا جيلا رخل هنالالا تسوي ىإ صيصخ: سلف لاول لاق عل 0
 مرا رخل. "عدمت, || دما دغيعارغمويلا كرري كرماوثانرقلا عماج واللا ضنا مر اسحازاوج مدع هب عرفتو
 نيو من خايبو, || ىف كريب كرهال قولو سماتلا بورغ ىلا ايزل الل ناومويلا كدب كلرها لاقولد ةياورا هاظّدحلو
 ”- نعيو مي. || دعي تتكمولو هلو) دغ فواد قلاط تناهلوفكوهو لطب تماقاذإةرسلجمل راينا هل ناكمويبلا
 مي اشلاراشا ( رح[ ني زخأت ل ىا هلوق) فاّعتاضارعبل اعل ديامرججب ملاذا (ةلا مون ضيونمنلا
 كاد( . تثور) اهعماجوأهماةاولو اهم امة ص وبعخإل ضارعإل ! ]عل دبه ضن صملا مالك ىف نمل مارقل اد دارملا تاىلا
 كلوي هاو ف )ل 5 ل
 نفق ل كك, || هترشتساو هترواش. حابصلا طلاق (ةروشملا هلود) لبن فت ناو تقولاوطم لاطمإاغاو هوحنو
 4 0 . يم || هم رهاظو ها داولا نوكسو نينلا عضو داولا جو نيثلا نوكس تانخلا هيو ةروشملامسالاو

 توزر اجر 210. || غلا ىةنوعملا نزوبةروشمل ملذلا نبا نعود مندقف الاكراد اوس دج ١
 اهدنعرك ملاذا د ًايهشاللادوهشنوا هلوق) ةروسفكة روم ىرخل هل اشو ةحملا ةئصفلا 2

 ةاشتسالاضيوغتلا لطب الامئاد ضدونتتلا نير دمصإلا ىف ال و١ انكم نم تلون ءاوس م ربيت نم
 'غ ًأطدرلاو ٍةرو اش ةشئاعمالسلاو ةالصلا هيلعرها دلت باوصلا ىرخا ةراشتتسالا نالدامهشسالاوا
 0 1 دنإرلا نفاد اد ويت تلي داض درج تال

 ان ا ينالاقاذااولاةازهلو اديفاقياب ايفوقو ناكاذا ةيدانلا تفقد لائيال هنا هيفورماق انعناد' | اً

 تاي عيب تمل || ىحاسي مصل اسايلا منال عفو سابلالا طرشلا نال فل ادله يقرب ما دحاصيهقلااذه ثسبلا
 ير فيليب تنام ها ةدعاق تمانولام ]طم ملا ذهلو ضارعإل الع لربام اهم دجوب لهنال (اهر ايجي هلوق)
 السل العمنا تلق ناذ ( ايد عرسليمتعي هلوف)ر هن تععسو ا اليلق تارقوا ترسو تلكا هام ايف ريغ الغ هنا تلق نان 3 تال دا ص ىاسسبلو انينمكانماذ له ان تنافدا عمال لع ركوم نسوا اين افارتدو | ةيوكم صن
 هين نعم || توكتالا«هعم ةراشنسالا نإ كوبا يشتم و جويبيسجتافةشلأحل لاق هلا. يراقب

 | سجل ديت هديل ةلالد هيف سب لوبرلا لوقو ةجقباحملا كج ن تاق« تم ادمن ويلا
 : بايخلا اهل تْبنا مالسلا هيلع هن عاجيدينفتل رمرع نس لوا هسلكتق صو ةراشتسإلا اهيكمذا
 رايثلدارزماب ةصوصخ اهنع هد! ىض ٌهْشتاعن اكئاريقمو انلثم يملا رس ناةدالو هلوارّتمم
 رالظا هنال / اهرامخ )طب تالنت ةرعلق تناككذاٌةياَور قو هل اوك ةدانلا انك ةراشنسالاىل
 | رهنلا ف امل نل اخ( ل تمبطضافةرعاق تناكولو هلوق) ليز لوالا جمالا واهربخ أ م كوأهيتا
 | لل هزعوم الامملطما) 5ولاق دونما مطل دارا تابعا ام تالطبادق ثيح

 ( لس تت ل هتوكس عم تاتخلولواهكاررابتخ يريسش كبادلا تالا ديلا فاضماعربس تال (ال تاس ناو هلوق) |



 ( نعل تف نه ىفاثلا زنا ) 1

 ا هناىعداو ثالثلاةمن كس أ اذا هنارهاظلاف اثالث هنوك د مقدال قالطلا ضد وفت لصأ ةيناهنم دافتسام

 ةدحاولا ةقلاعلا عوقو ناىلءاو قالطلا رك اًذموأ بضغلاةلاحىنولو هنمه: قدصن نأ ةدحاولاالاون م

 هلوق نوك, نأ له ىوجلا لاق تلقاضأ لكش م جتفالابزعمرهنلا نعى سام اًدشو: ملاذا أسعف
 افوق. عقب دة ءف ضرووفتلا قلطم ىون لب ةدحا اولاو نيتنلاو تالملا ضد وفتومي مىأاسش ونس وأ (نهورب.

 اذهو هلصأ نم ضوفتلاة من مدع ق< و ها كريب رمأ وقال ةنئانةدحاو ةدح أوو ىسفن ترث | كميت 0 1

 9 1 ١ - || : 00 ام ل ل ٠5م دانتلا هلاّممحالا 30 0 9 تر

 ىلعلا-41تلداذاام ىلع لوي هن قالط عودود - و : 5و 2 و 5 3 د : و يح 17 1 0 :
 طقف ناوءلل لصد كدس ل ارمأ اهنهلوق ىأ انش ركذاذ 5ك طةقباوعلل ملص" ا هنال قالطلا ير كو ير 0 6. 0 5 1 . هى 36 ا 8 ٌّ يم 2 3 47

 صوسخلاو مومعلا لقت سن نال نال ة سن عصاسخأو ىلي زل لوقرهالل فالس لامن ةلالدوأ | "طي رد 804 م
 جرن سفنلا وذو (ىسفن ترتحاتلاةفهلوق) خلا لقالا تئاثيشو ني ناوهتن: تس ىؤنامممأف أ - 0
 دقت نأ ىش وةصالخملا فاك اهتامقاهونأ ل اقوأ ىسفن تلءقوأ ىرحأ ترث ||هلوق نمرهملا تدرك ذام فيي 9 000 سفنلا كذماقم موقيو ىلي زهمالاريسخلا باج عقبالاك عقبالاهركذتماول ىتح طرعشلاج رذعأ 2115 تيجي. «هليييرر

 ها قلاع ىنمتنأ فال قلااءانأوأ قلاط كنمانأ تلاقولا ذكو قالطلادمفت اظافأالامذهنالاما 3 0000 00 0 ناكنئا,كنمانأوأ نئابىتم تنأو أ مارس ىلع تنأددلابرمالا باوج ىف تلاقولو ةريغصلابالاةلئسم | عب ريد بتتنب .(ةدحر ب4
 ةرايتحالا ةفصةدحاولاو رييختلاك كلغ هنوكلدنلاب هرعالا باول حلصتب رامشععالا نال (نءقو هلوق) 0 0 00 1
 ةرايع (ةد->اوةرعىأ هلوق) ررد ثالثلا عقب هيوةدحاو ةرعىسفن ترتحنا تلاق اهناكتراصف' 458 ا قرر
 افوقفو هلود) ها فوصوملا ماقمةفصلا ةماقا قد رطب ةدحاو هر اتا ىأةدحاوب امنوقو ىب زلا 0 : ا "فز
 باوج ىف ىسفن تةاط اسوق ىف سفنلاركذو كدب كرمأ جو زلا لوق باوج ف ىأ (اىسفن تقلط |. ةنرربج 3 1 هنو _

 تاوج قهلوقو ىاب زر ئث عش مل ىسفن لقت لو تقلط تلاقف كدب كرمأ اهل ل اقول ىتح طرعش ديلا رمالا] مضرب لإ للي 7

 ٍِ : : كرر ف يي تبضغلاو قالطلا ةركاذم نم ىلاحلاةل الدو ت اناا نمهنال ىونو نهد كد ءلرمأ جوزلال وق
 ةروك دملا فصلا نوكتفاهءاقياال و زلا ضروفترمتعملا نأ انك ذا (ةدحاوتنابهلوق) ةدلاك || كي ريدر 0

 نال( تاقبلطت ثالثىوناذاهناالاهلوق) ىليزةقفاوملاةرورض باومنا قةروك ذم ضوغتلا ف مرر 4-5
 فال ىلءهيقالطلا عودو نالريتلا فالخاناسدتساواسا.ق هكا عام كلت كلف كلهتدلايرمالا 0 0

 نال(قالطلا عقبال للا اوسفن تراتخاول ىتح هلوق ) ىجابرئارو رض ناكف ةباحصلاعاسجال ساي.قلا | 00 قلسالا 5
 ىلبزنامغنمندتقو فاهد.ب رمالا ناكف لل الوان: الدرفملا موملاوادرفمركذ نيمو. ا نمدح او لك م 0

 لط هلوق) لالا لة ديالو هلوق نم مدقنأم ىلعع-١ رفتلا قيرطنو ذلوالا(حلارمالا تدر ناو هلوق) تاج ا

 ولدنال ويلادلوقبد يق ىوجرعالا هوانتيال هج نمتقوامهنب نيتقوركذب رصءنال(موملاكلذرمأ || *.هنر تنوخن كمرز رو
 لكثموهو ه.حاصو ةفينح ى أ نم قافتالاباهلعكدمقت هناورهاظور وماهسلسج دقت مولا ىف ىلاقأ| كمر سميت كلين

 اهديب رمالا ناكو هلوق) ىوج ىنئتسماذه نوكمناالا همدعو فدوجو نيد ناقرغب الامهئاأ وق ىلع قل 7 06 /

 ةدح ىلءنيتقولا نم لكى راسخ 4 تثامهتةو ل اصفنال نالصف:منارمأ اهنا تدم هنال (دغلادعب 3000 : 7

 نيتقولاد> [فطع هنالدحاورمأ امهنال (الصأر مالا لطريرفز ىلاقو هلوق) رردرخ ال ادتربال امه دح أ دريف 0

 دعرو مولا قلاط تنأ هلوقكوادغو مو.لاهلوقك | د>اوارحأ نوكمةرحالا ظفلرا ركتريغ نمر الا ىلع و
 نيرمأ ناك اعم:الوادوصقم ظفللا قل خدي ملام لاخدا ىلاة>احالف تيقوتلا لة<ددلابرعالا اناقدغ
 دحاو قالطب دغدعب و مولا ف فصو:نأز اه تيقوتلا ىلقحال هنال قالطلا فالذ لاصفنالاةر ورم
 قرغلا نم أبام ىلعادغو موملا هلوق فالخو ىناثلا تقول ىلا ل والاءاقلرخآق الط عام !ىلا ةجاحالف

 هلوانتبملاءسنج نم تقونروك ذا نيتقولا نمد لاذتن ) هنال (متاكلذ ف لبللا لدندي هلوق) ياي
 لوانتبال نأ بجوفادرفم رك ذموملا نا لاسقءالامهلصفمال ةلمللا للخت نالادحاوارمأ ناك-ذ رمالا



 لا (نكح ءالئم ىلعإ

 كلا ىف عتجنان الو ل فصولا اذ_هناهلودارفالا ثدح نم دف بدترتلا ثدح نم دشال ناك نا
 اهوق قف ع ..تلا ق-ىناغل لصالا قح ىتاخلاذاف هتارورض نهدارفال او بدترثلل مالاكسلاو همذ سدترتال

 ثالثلاتاقلطلا نا ىنعملاوةأرما كم ءىأ كلملا فعمل نالهلوقو رمت لكدلاباوج طصن وهو ترتخا

 هلوقو انضشرن أت الو ط_سوتالو قسالف بترتفصوالب ناكمىف ءامتجالاك ةأرملاكلمىفتعّجا

 نسح مش دارفالاوهىذلا عستلا قىناغل سترتلاوه ىذلا مالكلالصا ىأ لصالا قس اغلاذاف
 ترتعخاتلاقفتارم نالث ىراتخا طفلك ذ ىأ اهئلثولو نتاملالوق دع رردلا حرسش ىف هلوق تلق ناف
 ةفينح نأ لوقف ىلوالا ف ثالثلا عوقو اما ثالثف ةريخال اوأ ىطسولاوا ىلوالات رتخ |تلاقوأ ةرامتعتا
 ترثءاربغ ىفةدحاو قلطت امهدنعو هلوقوهو حراشلا مالك نم قدس فل اذ ةدحاو قاطتالاقو
 اغاونيمحاصلل هبف فالخالهءلع عج ةراسشخا ترتاافوق ىفثالثلا عوقو ن اهئاضتقال ةراستختا
 سكعوهو زنكلا حارش ةبقب مالك حب رصوهاك ةريخالاو أ ىطسولاوأ ىلوآلا ترتخا اسوق ىف فالخلا
 ىهج وبا .ونيد فلاختال تلة حل ةف.نح ىلأ لوقف ىلوالا فئالثلا عوقوامأر ردلا ىف هلوق نم مهقبام
 ترت-ااهلوق ىه ىلا ىلوالاةل ملا ىأ لا ىلوالا قثالشلا عوقوامأ هلوق نم دارملا سلو ةققحلا
 ولو ةرمخخالاوأ ىطسولاوأ ىلوالا ترث ااهلوة ىلوالايدارملااناو ةقلاخلاهذ هم هوت أشنموه ايكةراسبتختا
 اهناحةلةملاولاعريبخعلا ناك اذا( ةق») ماهمالا ذه للازإ ىطسولاك اهو و ىلوالا ىفهلوق ىلع ذاز

 هدنع فصول اغلا هنالالوأ فطعب ريبذتلا ناكءاوسه-اكل ا | اهمزلو مامالا دنع ثال كا عقو
 واف لاملاب قاعت لك! !نالثالثلا تعقو أ اذاالائث عقب فطعب ناك ن امه د-:ءو باو لا فاصإ
 تةلعت فطءريغب ناك ناو لكلامالا ةنوذدملان ضرب لو شو طرتملا لاما ثاثب عقول هتعقو أ اك عقو
 اكزىلوملا لاق (انالث ىرات اهلوق باوجف تلاقولو هلوق) ىلب زءانئتسالاو طرشلاك ل املابةرمخالا

 ها هنعدصال وهو ىزعةمالعلالاق ها تكلا رئاس نمره اظلاوه اك مالم هلوق ىلا ةجاحال
 تنانهلوة) ها ار ركمدرك ذي ملوأ ار ركمدرك ذءاوس ىراتخاهلوق تاوج ف تلاقولو سنو: نبا لاق اًذدو
 ةأرملانال (ةعج راك ءالهناباوصلاو هلو5) ر رداهعاقباال جو زلارب مذ همو لماعلا نال (هدحاو

 هلق لمةفريغال ة نادال كلة ف تاءاككل نم هنوكلةنئ ا -ةلط ضدوفتلاو ضد وفتال كح فرصتم امنا

 ىرخالاوريغصلا عماحلا قمالسالاردصاهرك ذ عب رصاهظفل نال ةبعجرد>او عوقوامهاددح ناتي اود
 ىوأ ناككلو واولاءنانن اور هبف لمتف هلوق نمعافلا لدنأول نكلر ردل!ىفاذكمدأ اذهو ةنئاسملا عوقو
 رح حابصملا فاك فرمعتلا ىنعمدبلاو احلا ىنءىانهرمالا(كديب كرمأ هلوق) ىدنفأ حون نعانتش
 رهن ة ثان ىهف تقلطف قاطت ىتحوأ ك سفن ىقلطتلوأ كفن قلطن لاقول هنالهيدمق (ةةبلطت ىف هلوق
 انثان ناك تقلطف لصت مف تنش ىمكسفن قلطف كملاىقفنلصت ملول كد ارمأ لاةولامركح

 لعجهنال (ةيعجرةد_>او ةقاطتقلط هلوق) رانتةعردرمالا سفن ىف نكت ل قالطلا ةظفل نال
 ةنونديلا دقي ىراتخاو اديب كرمأ هلوق لءق ناف ةعجرال ةمقعم ىهو ةقيلطتب هنكللاسهملار ادتخالا
 حقي ث مح نا قلاطتنأ هلوق ىف نئاب اان ع رصلا نرقولاك عر هنا لعب رمملاب هنرقاسا هنأ, ببجأ
 دردع ا.عجرريصت الن ثادلا نارك ةينلا در عبانثانريصت ال رصل | قالطلا نا ملعاو اهريغو ررد ناابلإ

 كلذ مهو ملا جر هن الع هلوق ناك ناو ةمثلإ

 جوزلا لاق فانالث تقلطواو ةدحاو تتراثشون لو أة رح تناكو نين: وأ ةدحاو ىونول هنال اال

 قالطلاة رك اذ_هوأ بضغلا ةلاحفنوكينأ الا لاق فلا نع رهنلا فاك فلح ةدم>اوالاتد ونام
 لاقفانالث تقاطاذ!ٌالُملادربهل هنا هقيدصت مدعه>ورظناو ثالملا درب ىا هأ اهدربم هنا ىدصالف ا

 ةياغذاثالثلاةدارا مزلتسنالةلالدلا هدهنا عم قالطلاةرك اذعوا بضغلاةلاح ىف ةدحاوالا تب ونام

 ذي
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 |ةينيدق (انالثدب ىو هلوق) ىدلعتلاكمنالةريغصولو (هنأ رمل ىلا قولو هلوق) ديلان رمالاف (لصف)



 هارت ىرحامو ىوال اكد ناىلوالا فام ىاب زاحج مهوق ىف ثالث عقنةدح اوور |.تخاواّدددعاو ةعفدنوأ :

 : (نمعملا مف نمىفاثلاءزجنا) م

 | امهدنع نوكتاهنال سفنلاركذ ماقم مق أ اما مالاوا بالارك ذناىلاريش اذهبدل.اعتذاةداعمدنءنوكت
 اقالط هنوك ف رعاسماهنال (طرمش امهمالك داى هلوقإ) ريدتفاقلطمالامجتام-لاحن وكانا اذو
 ىأ ىلب زمهمللاريسفت طصن الف مومم ترث | اهلوق نالا اهو نيبناحلادحا نرسفملا وهو ةيادتلا عادا
 نم ةميمملا ةطفالا ىفالنيمناجلاد-١ نم ةرسفملاةظفللا ىف ةباعصلا عاجابرامتخالا طفلي قالطلا عوقو
 فالح ىلعرابشخالاب عاقبالاو حفلا قلق (حلاالمامهتممالاكلا برن ناو هلوق) ةبرانب اعبج نييناجا

 نادعب ةملاقملا نود ةلاحن اة رقلاريسفت ءافتك الا نكمالا هالولو صالادر وم ىلعممتةءؤ سامقلا ]|
 ىيقساكمإ طلصن ال اظفل عمة.نلا درك عق ولال او لطاب هذكل هءلعاقداصتو هن قالطلا عوقو جو زلاىون

 ىلارونلا داع هنافملا جو زاقدسوملاذا اذهنامل-ءاو هلوق نم حراشلا مالك ىنام هت هنمو هأ

 ةقلط قلطت هلوق) ها قحناوهو هفعضول "اما هبفو لسقب ةيانعلا فهركحو لاق مثةدجاتلا دئاوفلا
 الفدعولا لح ى.فنراتحأ اناامنوق نال (ىلوالا ف قلطتالن ا سايقلاو هلوقإل ره ةنئابىنعب (ةدحاو
 ىوراملااوواباح اذه لعج عربشلا نالو ةداصلا عاج |ناستتسالا هجو لامتحالا عماناوج ن وكم

 هيلعأ دير الا اهتنيزو اسندلاةايحلا ندرتنتنك نا كجاوزال لق ىنلااببسأ اب لاسعن هلوق لزناملهنا
 ةد“ الاناهرتجتا مثلي ونأ ىرمأتست ىتح ىندممتال نا كيلعافئش ُك اريخأ ىف لاف ةمئاعب مالسلا
 هدعو لاعللرامتخالا كلذ, تدارأو هلوسرو هتلاراتخا لب الهللا لوسراب ىونأ رمأتسا اذه ىفأ تلا ف
 ةلكى اكل احن اىناملامعتسا بلغ ةغصلا نالورامتخالا فاذكا اناكاوانا وج ماللاوالصلا هيلع
 ىناهراتا نعةراكح نوكمف هقدقدت هندد رااذكر اة نالف لاه .ةدارمدلا دهاشلاءادأو ةداهشلا
 نعةباكح ل_ه< نان كمال هنالك فن قلط هلوق باوج ىف ىنعي ىسفن قلطاانا ايو فالك بلقلا
 ري ١ اذهعاهةطن عمت قطنتن | اهمكمالف ناسال !لعف قالطلانالهر وصت مد_ءلةلاحا كات ىف اهقملطت

 ىراتخ |ىراتخا ا لاقن اوهلوق) ىتابزامهءاقجا ل .ت-: الف باقلا لف هنالراستالا فال
 فدح ناوصلا (حماىلوالا ةةلطلا ترتخاتلاقف هلوق )م تواءافو ناك اواو هعمو افطعالب (ىراتخا 1

 فالخلاائاو هريغورهنلا فاك فالخخالب ةدحاو عقب كوالا ةقيلطتلا ترتدنا تلاقولاهنامهعاجال ةقلطلا

 داهشتسالاماقمىفىاب زل اهدروأ وةريخالا ا ذوةكواىطسولا اوك اهوضو ىلؤالا ترث ااذوق هب

 ترث |تلاقف فدصملا ل وق نمدارملان ا باعاج | اهبةدحاولاحوةونىدعلا حمصوني_.حاصلا ل وقل

 : ريال اوأ ترصتقاو ىطسولاو ات ررمصت5 اوىلو الا ترث |تلاقناناهادح |تراتخااهن املا ىلوالا

 لصاحماوانذعش ةثالثلا ظافلالا ىلع لهُم لا عومحم ارك ذنمهغلاخامرعهلا ىفو دراقنلا نتمىف اك ةرصتقم
 هلوقي دق هلوق لل دي ةئالثلاظ افلالا ىلع لمشملا عومهلا ترث ذاهن|نيعن امري ابحاص مالك جو هنا
 ءاوسفلتنمالاملاقالحن دنع ثالثلا عوقو ىنعا كلا نارهظب ىذلاو خا هءلعفطعامو ىلوالا ترتدخا|
 راركتلاةلالدل (جوزلانمةينالبهلوق) رعلا قءركذاعواةياقنلانتمىفهركذامباهنم باوجاانر وص

 هراتعخاو رهاطلاوهو ىناقتالا لاقرب كلا عماجاو تادازلا قاهطردو ريغصلا عماجلاىف اهطرتش مل هال
 ىارهااظهريصبال راشخالاب هرمارا رك ناله-ولاوهو تفلا ف لاقو نان خضاقو ىسنلانمعملاوأ

 ةلئاقلاةمدقملاكلت لطمتاذ-مبو هوو نك لاف ىراخاو |لاملا ف ىراتخاد رىنازاوحقالطلا
 ال طارتشا نوداهطارتشاةداردو ةياوردمت*ملا نا لصاحتاو رهت رركس ىذلاوه قالطلا تح ىف راشالان ا
 هللانيب وةننياعف عوقولا ىنامأوءاضقلا ىف ةمنلل جامتحال امدسعملا مساق عشلا لامو رحب سفن اركذ
 ىوىواعطلاهراتخاو (ةرامتخاترتخاريغىفةدحاو قاطتامهدنعوهلوق) ةبذلا طرتشتف ىلاعت
 ةعفدوأ ةرعواةرموأ ةراسمتخالاو | ةراتخاترتخاتلاقواورب ونتحرشذخأت هيو ىمدةلا ىواحلا
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 | اسال (نك الم ىلع) ْ

 فالح نه ل ةنامو مهريغ توكسو مهضع لوقنم ىف وكس عاسجاعاسجالا اذهوىدنفأح وةقالعلا
 هينلادقاماو هلوق) هضدوفت ةينقالطلاةشدارا (قالطلا جوزلاىو ناو هلوقإ هأ تش[ ىلع

 بضغلاو قالطلاة رك اذ ةلالدلاو هنايدالءاضق اهماقم تاق لاحماةلالدو تاناكلانمهنال (حلا

 اذاالا ةءنلا ىلعالةركاذ ملاو بضغلا تامثا يلعارتنيب لبقتوةلالدلاو ةمنلا مدع ىف نيعلا عمملوق لوقلاو
 اهمال للةّيسم اكتبالا هعم ةماقالا هعس الءاضق قدص:ملاذاو ىحناولولا هر كذاك اهمزارق ا ىلع تهقأ

 مدعوه داو قالطلاة دارا ىلع لا !تلد نار ل اهعس الءاضق قدصد ملاذاو هلوقو ري ىذاقلاك ْ

 فرصتولاك اند نع قلطت لاهسفن ت راتحافهب معن لواه هربخوأ تح ريمكتلاراهلع نمديال (هنيسنت ل

 ةيلال نرش ةراصولاب ملعلا لبق فرصنول ىصولاك لعت ل ناو تقلطرغزلاقو ةلاكولايلعلا لق ليكرلا
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 ايفل

 قكهيب راهو هلود) رده»رارق الرا. لارا هريخا الياهريضولام راتذتال أر مارب لاق (هممه) جارسلا نع

 30 4 0 1 نالثالثلا ين مصت الامغاو هحرشو ريونت ى سفن ت رتخخا تلاق ن اة اود نمدت لد (ثالثلا ةينممت لو
 ْغ ا اول ين.“ ىونارمأف ةقيفحشو ةظرلغىلا عوذتن اال ةنوذيبلا فالذم عونةمرغودو صولخا نءعينب راشخالا

رمالاو ىلاسعت هلوقل موعلاةفصب اعضو كيلا نع ئني هنالدءلاب رمالا فالكيو مص
 نا 50 كل لاقو هللذ مون 

 كيلع ىوندةذ الملا ىون اذا صوصخم او مولا لمح ساحر دصمل اوردصمو هو هني هلكرمالا نا ى اعت

 ل 7 8 الر ٠ 4/6 || كلعن اليت: ةوثلاو هكلمءاقب ماكل ريع فيك لبق ناف زوبمد هظفل لق ثوهو كل عام عبج

 0 30 ا عل اذهو (حا: ريا تماقنافهلوق) ىلز ليممس الف نمعلاكماعال عاقبالاكيلَعتاذهانلق ناصع هلك

 4 52 (ى لج |( يدا دول شع لطم اغار قو مايقلا,لطسالف اتةومناك اذاامأو اتلطم ضر وغتلا ناك اذا

نأ هبله. امل معلاب دارملاو (رخ آللعفتذخأوأ هلوق) ىليز
 فليب و 00 20 تررعثول ىتح لمعلا قاطمال هلق مل عطق ه

 احر , فام... الفةرحاشملاب بهذترفلاةيوطر نات ةموصخلا نم نكسمتت] رشتدق اهنال اهرايحلاطنبأل ءام
 64 1 هدو, | وعدت ناري غنماربس اًمي_ثتاك أاذاكلذكو ضارعالا ل ماد نوكمالؤ ب رشتملام مالكبلا ىلع ردقت

 ل 36 هلوق) ى ليز ليلق لعكل ذ نال يآت أرقوا تجيسوا سله لا كلذ نم موقت ناريغن مايا" تسدأو |ماعط»

 تاكل ةلارئاسكر شكل ع ىفذخأوا مايق نم ضارعالا ىلع لدي لطف كيلتهنال (ضيوفتلالظ»
 تلعف نافل اقولو تا زر ضارعالا ن ود ض.ق نعال قارتفالا لانه لطرملانال لسلاو فرمعلا فالخم
 سفقنلاكذ طرتش و (ماس فالاكذوهلوق) رهن دوفاو رصخأ ناكل لطب ضارعالا ىلع لديام
 لمح ترتخ |اهلوق نال سفنلا رك ذ طرشاغاو ربوتتالفالاو عم ساجملافناكن اق لصفن |ناوالصتم|

 امواىتع سفنلارك ذ نمدال اذهىلعف تلق نافريك اننعىوج كلاب قل طتالف جوز لو ىسفت

 فذنصملالوةلفانموهواهجوزرامتخا|هتدارا لاح ا عطقب الذا همالك ىنالاهما اك قاهماقم م وقب

 ركذ ىلع فطع (ةرارتخالاوأ هلوق) هتداعااهباوج ن متت دقف ههالك ىف تناك اذا تلق امب.مالكد حاف أ|
 5 .راسحالا ظفل جو زامالاك قعقناط ع انالصااموسمالاك دحأى سفتلا_رو دعقبملاذاىعي سفنلا

 امسفمراصفاهج وزاهرا.ّتحنا نودددعتلار دحو.:لا لحام اهسسفن أر ملارامتخاو ةدحولل ءاّملاناكلذو

 عب جيوزلانودةج وزلا مالك ىنعقوولةرامتخالا فل نا ىضدقب هلملدو هيادحلا ف اذكح هدناحنمأ
 ةيادحلا قام ن ارهظف ىدنجر بلا نعىو<ىناكل ىف هبحرصرب ةعماضب أ اهيناج ن هريسفتلا ن اق قالطلا |

 ملفامهدحأم الك ىنءالذرك ذ طرشلاوردلا فل اقا ذه نعو كلذمهون نم افالتزنكلاىفاا فلاةمرمغ
 يرانا ايقلرا ركسشك (كلذنءةباك نوكمامواهلوق) ها نظاكج و زلا ملاك ةرامتخخالا طفل صتنم

 ظ تلاقولامرأ لو تف ةداعد دنع نوكستاهنال عقب نا ىتدنمف أ الو نكس ملا ذااماٌمأو ا بأ ام ناك ذاام ىلع
 | ىوج لمأت هضورمت ىسفن ترتحخ | ماقم كلذ مابقل عقي نا تش واس خأ الوانامدقو ىبأو ا نأ ترثخا ْ

 أاهنال ىنأ ترتخا|اوقب ىنع عقين اتش أ او مأو ا بأ الن ك,ملاذاا هنأ ن م عتفلا نع قدسام ههجوو
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 وفتلا ظاغلأوةلاسر وليكونو ض» وغت ةثال”هعاونأو هنذانأ

 ةيادهلا بحاصك دح ىلءالصف هل لعصرلو لصالاوهام ناب دعب ءركذ لصالا فالح ىل_ءريغلا نم

 أدب(ما ىراتخا اه لاقدلوق) 8 بابلاب هيف ىنتك افنيريخخالا فالخم هذه هب لصفب ئث هقيس مم

 موهل بالا دقع فاضملا اذه ىلع دقالطلا ضد وف:ىأ (قالطلاهبىونب هلوق) هاريغال ل كوتلا ْ

 نمامهنال لد كرما ىناذكو :راتح اهلوق فاطرشةلالدلا نماهماسةمموةءاموأ ةمنلا تناكاسئاوأ]

 ىلا ى+رانودنئابلا فاه-ةنباهصا هت تورأل ققحتي هراهسفن اهرامتخا نال (ةدحاوب تنادأ

 كرت اوأ كنم ىسفن ترم |لاقول ىتح ةطفالاه ذوب عاقبال كل عالوهو كلمملا كلمع رقكيلقلانالا

 : ٍ (نيعملا تف نمىفاثلاءزجلا) ا

 اذفو شحافأطخ ةأرعاهإ ناك نا هتأرعا قاطت ىن_هزلت نم .!ىلانامأ لاق اذا هنا نم هاواستف ىف
 لتس تديأتاذاالا هب قثوالنب زيشلاىو انفنكح ىروطلاىواتفلوق. انش نم تعمءاماريثك

 معأ هللاووخ

 و ب *(ق

 هلوق ةباكلافىوجه أض.وفتل ناك اح رداهربغوأ ةح لل

 هريغهعقو امرك ذهيءونب هسفنب هءقوامركذاملك سفن قلط هلوق عرصلاو لد كرمأو أ ىراتخا
 متردةٌدشمو دعب رمأو ريمخت ةثال# ضد

 هلودوهري غىلاو هسفن ىلا ئثلامي_سقت مزانال او ضد وغتلل اريغلا هعقونأم ىلعدوعب هع اونأو قريعفلا

 ةدافةسمةيالو قالطلا ناك امللاق تح ةمسانملا نم هرهخا | ىف هركذام ىلا اريشب 4 هسفلب ههقوبامرك ذا

 كالوق نممساوهو ه.نعنزو ىلعةريخلا نمرامتخالا ةيانملا ىف ىل ارهترامحخالا عب رصد هتوممر | .ةدخالاب

 ةعب ثلا جات لاقو ءافطصالا را.تءالااضرأ لاقوراشعالا نم مسارا.ىرهو لا لاقو هللا هراخا

 يوسالدسال ارم أوأ ىراتخا اهل ىلاق اذ هن ا لعاو ىوج ىل والاو لضفالاوهامىلاد ريا ىلا لملارامتعالا

 سيو زلا كام عال هلوق نمر ردا امو ل.كوتال كلة هنال هعوج .ر صن ال ك سف: قلط ا لاقوأ قالطلا امر

 طفلي ناكءاوس ضد وقتل نع عوج رلاجبو زلا كل عال لوقي نأ اوصل نأ, ىد_:فأ حون هسءق هتاف زع

 ىنلمعتس هناف لزعلاامأو عوجرلاوه كلل ىنلمتسملا نال ىراتخاوأ كد كرمأوأ كفن ىلط

 هرك ذاع ىنغتس هرو بضغلا ةلاحو قالطلاّةرك اذه ةلاح ةلالدل اءدارم او رهن :رماعءافتك اةلالدلار كذب

 قالطلاّةرك اذمو ىضغلا نود ىذرلا ةلاحبقالطلاهبىونب ف:_طدملالوقهدسقت نم ىل_ضافالا ضد

 مدقتو هيلع هيمنتلا ق.ساكناوصريغف قالطلا تان نكح نمامم !نمرردلا فام ضد وف: تاناك

 هوو ى :راتخاب وس لهنا عدا اذاقهنايدلا فالءاضقلا قةسنلا ماقم موقتاسمنا ةلالدلا ن ارعلا نع

 تراتخاولفاهنفن ىأ (تراتخ اف هلوق) تضغلاوأ رك اذملا ةلاحىف ولو يدب قالطلا كل دب ةلرماك

 واولانن اكولو عقبال جوزوأ ىسفن ترتسخا تلاقفو أب تفطءولواهدي نمرعالا رخو عت. اهو ز

 ةوشر هنال لاملا بحالو عقب مل هنر ات اق راتدفل اء رشا لعج مثاهريتولو هدعباموغلب و مدقالرابتءالاق

 ارايشعا عقيل تسكعول منوهسعوقولا مدع نمر امدتخالا امو عقو جوز لب السفن ترتخا تلاقواو رحب

 هباهلع سا ىأ (اهسلحم ىف هلوق) رد ىلهأب ىفن تقكأ فوق عقدالا ذكواسهرمأ لطدو مدقلل

 داعتعال !ملعلا نمدارملاو ردا عل لف تقولاىذع و هتقوبلامرثك وأ امودلاط ناوارامتخاوأ ةهذاشم

 هلوقإ رمناوفالخ لطس لوه ماقماهريخولو ىدنجرملا نعى وجانب وأ انظ نوكم نأن ممعأ مجا رلا

 قالطلاجوزلا مون ناو (ئث عقبال نأ سا.قلاو هلوق) ةسبعجر ىهف هيراتءاق قال طلاىرادخا

 | لاق تنل ناك مهنعهللاىضرةباحصلا عاج اياهرايتتخ انحوقولاانسسحتاانأالا عقالاب وان ىسفن نم
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 | م (نكدءالا» ىلع)

 ب ل ل ل اف

 هلق قد ءاعتلازدعل ريحت هله نكءال هل (رخ ؟قالطابم ماع عقو هلوق ) رع عقباديز تلك مث تنابو

 دوحو دنعز هم نرلا انقل ملال وشي وهرذز : فال ه.فو عقمف قالطلل 1 طرشاادوحودنعو

 ىأ(لث :اسحا وده طضدأر 1 نموهلوق ) كك عل ةردنعو هلو5) ىليزاخام هناوحو طرخلا

 ل.ةام لكل طباضلاوءانةسالاةلئسمهمق ركذر 1ذارمصاق طضا|اذهناهسفو قالطلا قو<لئاسم
 هع 3 نم ه-:ةةاءاذاالا 4 2

 عقبال دعب عرصلا قل أ ودع مادتدقو :ًارع رما لكدالا

 4 رد لك (ةمت“ ( ةصاللا نءردالفع طولا :دةعماما قالطأ ا[ قل 00

 هدرد لكواةلاظما مدع ىف قالطلا عتب الق تعو غولب رام جو فاحت عمهدرو عالما ه>و لكن محق ىق

 قالطلا ناكءاوس ىأ اتلطم هلوق نمدارملان ارهاظلاو ه--رشور ونت اهتدع ىف قالطل اعقب قالط ىه
 السود و تا جو رو علا «* ىوناالااةالطن ك1 ريغ نمهنأرعا جوز (عو رفإ ا قلعموأ ازخجم

 مر اوك دا ماك ىلعتنأو حاك- 21 دعدقو نع ى هذا اذكو ىون نا عقن ع ع>ىلاى هذا همن

 4 اع فول ا ل- ء«قاذا لهو قالطل اانو اناذك ل عف اال ندع ىلع ا: صن :.عتلتس (هينثإ رأت خعرد

 نمرهتلا وك ثنحلأ دنع نيءةرافك هم زاب اسئاو هاون ناو قالطلا عوقو مدعب تبجأف قالطلا هب عقب
 ءاإع ضعب باوجلاددع .ةساف ها ةرافكلاوهوام>ومىأ نيء ىلع هلوق ىنعمنأب رمد ءالدالا باب
 ا .حأ كلذ دنعفهريغو قالطلا لّةحاام ىه هاك م-هوقلادنت م عوقولاىلا لامور 0

 نأ عما اغا ةسسنل اب هنأ هدام قت ب ردد لد : ه3 الط ١ ىلع س دلة ناككلا فيرعت ىهوركذام نايف نسمْأةلاسر

 هلوقك هعقوأ دق هنأب هنعرا.إل] طصد وأ ورمضأ ىذلا قالطلاءاشن اهدا اري نال طصدو ةأر ملاهي باطءاخت
 اذكوةرشعلاو ةصصلا ما تن دارملانوك,نأ لق و كتقلط ىفالدارلان وك نا لقحذ امارس تناأإ|

 نأ نأ عصب الذاكلل ذك نمعل اطفل سدلو تاريخا ع نعوأ حا 5 !اذهن ءولخملا هل انتحال مل ذك اطافلالاةمقب

 وأ ىت>«- قرا دق أ هدا انا نا ا نءالضف نيعتنأ اف لوقب نأب هباهطاخم

 نس.لاب لد 4 ذا نم نو كن ىزاطلا لقح الم لت نسل لتر مصل كتقلط ىنالنيعتنأ اف لاق

 كارول ءامسسم طفالا ا را تلا كك ىقبو نقياسلا

 نممامالا نع ءردغ ل ىقمرك ذامدرمالف د هحوقالطلان ءءء سما ئاقم ام تنأ لوقا ةسنلابةمرجلاك

 ىواذا حا كرات فالذي عقال قالطلاابوان : كفيل ةيخرالوأ كمهتشالوأ كح كح الاميل اقاذاهنا

 مغ ن نع الاغا كيا اوءامألا با أن هد> أ نع كلذ ىف افالخر هعمل ابحاصك مو قالطلاهن
 قالطال !ذام - اواهب باطما ةدصعم ظافلالاهزهب قالطلا عوقو مدع هجوو ليلى أ ناك همه ذم لأ
 عدمت أن تسلاهوتو ة- هحلامدع ىهىااظافلالا هذه ناعم ناوهر علا بحاص هرك ذيل تأ

 َن

 همر 2١ قالؤ هه .غراو ةوهشلاو دلل اثودح دعب شيف مدني قالطلاادعب هيا بل غلا نا ىلع قالطلا

 نك الا |عمكيفىلةمغرال هلوقودن عق 0 مطق قالطا|نع كفنتالا#افاهر دو

 فاد هم ىا ارد قالا اقع تسل ]انا لع ىلو الاءنيعلاطظغل نو كَ .ةلط ىف الدار 1|

 هس تا 59 ةناك الو اسير الالصأ قالطلابف احنا هن دجوب لو هريغب فادال افاق اك قالطلاب

 هلوقكر يغالادا لصت ام انس هما الثثىف تاناككللا نافل او رم مهئااضإ اكلذدبو مود واوغل ف قالطلا

 ْ هدرتك اع او سا تاب وسفو يأ لزج ازوو ماوس لش امانا نحل كدب ءرعأ

 تاناك نم منكي لف ةئالثلا ماسقالا ذهن مدجحاو تحت ل ادريغ نبع نانا ورام نمووهو2وة م 0

 وأولاو تاودلرا طقف ناودلل ا اص اغغللا نوكوه ةلاسللعداردبق 5 0”

 ىروطلان ع هي ل ا يل دأو ممدلاو تاوعل 5

 تت
0 

1 5 0 

 ' لو م



 (نمعملا تف نم ىفاثلا ءْرحلا) 00

 لعاو ةيلالبنرسث ىون ولو اقالط كلذ نم؛يث نوك الالاقو ةفض ىأ دنع اقالطنزاكح ىؤنالاق
 ىون نأو ئذ عمي ذاق هيددلا أ اذاامان معلا ىنئلادكَو :ملاذاام مامألا دنع ةينلاب قالطلا عوقو ل نا
 ةح ىلعواذأ ًارمانىل هللاو تسدلو أ: ءأرعابىل تنأ ام هتاو لاقول هنا اعبج وقفت دقو ىدادحلا قا مهقافتا
 نع |هن اكو قالطلا حب رصد ىلع مالكلا ىهاامو اضم أ ةدلالينرمشىوف ن او ءئث عقبال هناف :ًرعاب ل تنام
 ايعحر وأهن ةاولا ناك انثا نى اتعالاموهو (حيرصلاو) اقف قلب الآمو قالطلاب قلب ام نيس

 8 ريلوأ ملكا اهدارامالاكلا سي : ىعرمثلا ملا نالءاضق املا جاتصال ىنعي م فلا ف افانك
 هع اىلاا: سنا بهذ مكمل ةدار ارا ل تود لف ررزكلا ءاالداوفاتح مهنا هصضوتو ع ولتلاف

 حير مالروك د ملا ك2 اذهنا هيب وقعملا ىشاو لا فرك ذ كا يفرد اهنا ىلاعزارا مامالا »س١
 عملا نا ىت> عسجلا ىفال ةعحرلاو قاتْعلاو قالطلاٌدَجَن ةزهود> ّنهّذِح ىتلاةثالثلا قرهظ امنا

 ىلا ءامشالا نم هنالاكنلارك ذر نا جسن» تاكو ها ءاضقو قدصب هنيملابو |امهقافتابتنت اذاةثللا

 1 | لكل اقول ةيزازباا ىنام هةالط| ىلعدرب (نئام ءلاو ترا ىف دك :هلوق) 2 هر دا

 قء:ملاهم الرهن نثاب نمّةدتعملا ىلع ع -ةيلاذك هن . امانادك تلعف ن الاقواو هاما ىلع عقب ل قلاط ه
 ةعاد نانا قاسلف ماا سرداس ىهلاهءامناوهلدأ ًارماتاناقكسلان مدودو عام انةثانال ادب

 دي اكنلارث 1 اد نال نط هناف قلاط تناّةدعلا ىف ىهو اس ل اقنان قالطلا ب رص اقدم

 ل اطهلدأ ارا لعاشا.ع كلا وك ناالا لوقت .ف ىنئتس ناهريغكف نصا ل2 ناكن نان 5

 حي رصلا قدلن ال ى فاش راو هو انش هلك داك 1( قمل ل ةنافازك هبارعاهذك لفت نا وأ
 راصو هل فداص ملف لام ىلع قالطلاوا علام ازدقو حاكن لا كا ٠ةلازالعرش قالطسلان ال(نئادلا
 نافلاق مت عل اا يندب هيتد:ؤ اف امهملع جان حالف ىلابعت هلوق اناوةدعلا ءاضقنا دع اهةلط اذاك

 | عوو ىلع ة «تيقعتللع ءافلاوهريغاحو ز كت ى حلال نمهل لك الف اهقلط

 د.قلانالوددعلاف تمادامقالطلا حبرص راب حل لا مالسل هلع لاو ةرم علخلا دعب ةئلاثلا

 ضرحنايهتاوغك ل حماف فرصتلا عنمال كلذو عات سال تافاعاو حاككت || ماك: اقمل قاب ىمكسحلا

 قالطلار شغأ قلاط تناىلا قول كعب هرم ,ريغب ناكولف ةناكلا افا ناك اذا(ن ءاملااال هلوق) ل زدريغو
 هاظفاامنيز مشالرانملا حرش ىف و فلا نءرهن قلب قالطلا شف أ قلاط تناةدعلا ف ىهو لاق مث
 مئاهعلدخولو فاك ؛ل| عقب لاه علخ ماه علو لف ةيومد» ال ا ]| فأل ناك ام نايل |نثام !اردارملاو

 ناو ىناثلا عقو نئاب قل اط تنأ لاق مئاهعلخولو ةمشقلا فاك لاسملا بحصالو ىف لا عقو لام ىلعاهقلط

 00 البلا احا دءلنئانهلوةوغلب و ع ردوهو قلاط تنأ مس

 جو ىناك ةياتكلاءال عر صلب هنال نثاي دعب انئ ان ىفاثلا ن اكن او تالثلا عقواالت اهةلط م منا دلخولو نئا
 مدع !|ىنأهماجت لام ىلع اهقلط ةصالخما قام هملع لكشم وحي رصلا دلي نتاع لا نانهيق 3 حرصو ريدقلا

 نيل ىذا دع لعومعل امدع لمح ناالا خب حيرصلا ناس لا قوح ليسق هم ن نم انه ناق ها مصدال

 قدصت ةظع غلا ةنونيبلا هب تدذع اقول تح ءاشن ا هلءجولا ةجاحالف (ةينانلا عقتال هلوق) هأ لاكشا

 تار هاظلاد أ عش ل اهظغل ل >-|و ريغ لوالا ىلعرمص“ دأو طرا امهاك> قدصت « ال ل. 3و هنن ىف

 هلاك ردع اذاهنأ مهتالملعت 0 لروط ىدااوذئا ارفلادقع ىفلاقرع دك هههفاك ث<هناال بحأ
 لاق اويفوارابخخا لصد ل هال عقب ىرخأب :كتشساةنا لل اق ةيزازملا قف قطف ءاشنا نوكمر ايمخالا ىلع

 ْكشا لاقواو لوالا فال رابح |هنال عقبال نثاب تنأ لاقولو ةنئانى أ عقب نئايقلاط تنأ ةنادلإ

 ااا أول ىتحافاض وازن داسصا لبق (اقلعم نك اذاالاهلوق 5) رهتارا.خ 0 ها عقتتال ةقيلطتب

 ريوصت 00 لان غرم هزيم: ارايتعا مع: مل هذاضأو اًدعلا فن ئالا قاع

 عقيد ]اء احم ئابأ ٌتادغنئا,تنأ ا لاق رعلا فاك هنروصو قلعلاك ف اضملانا مدقتو قملع لا
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 ىرخأ



 اقكيرخ نأ (نكبمال:م ىلع)

 داعم دل اكيدخاو
 قالامالا ىدل ماسقالا لكف

 ركن قالطلان اكن ادقدص: ع هكاذملا] درال قألعو
 تاوحم اب صتخ ام لك ىف + ناضغلاةاحقدصتالو

 قالطلا ىونو ىنعىدعب اه لاقواو كديرأ ام ل اقول ا ذكو عتب ال قالطلا ىونو كة ىل ةجاحال ل قولو
 ىهذاهلوقب قالطلا ىزو ىلك ف ىوقوأ ىمسف ىهذاوأ بوثلا اذه ىف ىهذاا لاقولو عقب
 عد رالوة.ناالا عقبال قالطلا ىونو ةح وتفمكءاع قرط عب راه لل اقولو قالطل عقبال وق هلوقد و
 نم قبو ةيناخلا نع انذعش ىوناذا قالطلا عقب ذشنمح تش قبرط ىأ ىفنىذفنةحوتفم كءلع قرط
 ونأمل لاقولو هلوق) همالك ةقيقح ىون هنال (ءاضق قدص هلوق) رهتلاةعجارك هترخأ اظافلات اءاككلا
 لكلا, ىؤناذااعفامأ (ثالئ ىهف هلوق) ىيعهيذكي رهاظالهنال (هلوق لوقلا نوكراممش لكلا
 قدصاالذ قالطا ارك اذم لاح لاس< اراص هنالذ ةمناثلاو ىلوالابوأ طةذ كوالاب ىناذاامأو ره اظف
 نال ىايزاض أ انالث نوكبائيش ةيناثلابون. مو ةثلاثلاو ىلوالا.ىوناذا اذكومدعب اعف ةينلا مدعف
 تت :دحاو قالطا!ىوناذا هنا ل_كالاو ىلوال ايهاون هنوكل قالطل ارك اذه ىلاح ةمئاثلادنغ لاا
 قالطلاسقءض لاب دادتءالابرمالار وهظا قدص ضنا اهدعب اعىوناذاف قالطلاّرك اذمةلاح
 ضيخلا ةينواهبىونملا لي قام لك اذكو مدئشب قالطلاون.ملاذاواهدعب ائثةبن مدعف قدصالوأ

 2 ااهنف ىرصف ةرك اذملاةلاحتدثتو قالطلا | مبعقب قالطل اهب ىونمةدحاوب ةقو.سمريغةداسحاوب
 عقيهلوق) رهن ةيناثلا اهب عقبال ث يح قالطلااهبدي راةدحاو ةقوبسم تناك اذاام فالخروك ّذملا
 رطب قالطا اًةد-اوب ىون ناوئث عقد ملاهتمئش وني نا هناهمف لصال او وانمدق ام ههجوملع (ناتثث

 ةدحاود نع ىونام هنالوذ.لوأ قالطلاهب ىون قالطلا اهب عقوالاوءاضق قدص ضي !اه دعب اع ىون ناف
 د:علال انال (ةد-او عقب هلوق) ىلي زقالطلا نيءّتف قالطلاةرك اذم لاح لاحتاراص قالطلا اوم

 قالطلاةئاملابتب ونواب ش ىلوالاب ونأ ل لاقول كل ذكو هلوق) قالطلا رك اذم لاح نك, نييلوالا
 ىلارهملاىناهلصو دقو ةريشع ىتنثا لئاسملا تَءانهىلاورهاظ ههجووةدحاو تعقو (ضرحا لالا
 نا ىل_ءوقالطل ا: رى اذملاح ىلءرادتةالا لعهوحو اهذهءانبونانعلا ف لاتأهح و نيرعشعو ةسج |
 ءافلاوأو اولاب هفطعو | ىدتتعا قااط تن القول هنالك ذاعد.ق كلذرمةعاف قالطلا ةرك !ذم لطستةمثلا
 :ءافلا ىفهنا ىناثلا نعف ةمن هل ن كحل ناوا:عقو نمةنئو اّددحاو تعقو ربغال ىنعب ةدحاو ىون ناف
 هوجولا قنيتنثلا حوقو ةمنا |قروك ذملاو تهذملا هنا ىلع ط.لا ىف مزح هيو نأتةثواولا قوةدح و

 الف (ثالث ىهفءاضقلا ىامأو هلوق) هلق هنال (ىلاعت هللا نمد وهنيباهف كلذكىهف هلوق) رهن ةئالثلا

 هلوق) ةقيلطت ثاث' طفل لكس اوان وكب هنأ طيح نعرمتلا ناكههج و و رهاظلا فال هنال قدصب
 عنتما نافتدملا ىف هلاهغيلت كي وىبلي زءريهىناعرابخ الا ىفنيمأ هبال (نيعلاعم قدص. امنا
 نمنوكم اذه ىلعو امعجر اقالط نهد (ملاىل تسلب قلطتو هلوق) امهندب قرف لك ناق ىذاقال هتعفر
 الاقو هلوق) هفلاختامر ردلا ىففالاو رغلاو رحلا نعق بسام ىلعءاسثب اذ هو ىوج ديس ىجح رلاةناك
 لاقو اكراصف ةمولعمة مح وزلانوك-اايذك ل ب اقالط نوكء الوهو حاكتلا ىنن هنال (ىون ناو قلطتال
 هت ظافلالا هذ هنا هلوانهاذكحجف عقبال قالطاا ىو واللاةفدأرعاكال لهل سوا تح و زعل
 نآروحام ابتقلط ىنالء رماد تسل لوب نأ ز وح هنا ىرتالا قالطل ءاشن ال حصن و حاكتل ار اكن ال

 حاكداللاقولاك صيف هظفل لق ىوندةف قالطلا هب ىوناذأف ارتجو زتام ىنال أرعاب ىل تدل لو
 لل

 هرهوج |فونستلا قاذك عقبال قالطلا ىونواللاسةفةأرعا كلل ل-هلّسوا هلوقور رد كنب و ىننس

 « درت اوج تاناككلاض عن
 « قالطال ةدنلاطرتشاف
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 (نيعملا تف نءىفاثلاءزحلا) ا
 ةءارملا نم( ةئيربإ ولخما نم (ةملخ
 ةيلؤقلا نعئذب (كيراغ ىلعكاإ>)

 اهلمح نولعح ةقانلا اول سرأ اذا مال
 قنعلاو مانسأ ا!نياموهواهيراغ لع

 كتحرسكإه الك ة.هو كملداب قحنا)

 ناحرصامه ىفاشاادنعو (كتةراف
 كدب كرعا) ةينلاىلا ناح انتحال
 قاطتالنيظفالا يده ىو (ىراتخا

 تنأ) ناضوفتامهنالاهسفت قلطت ملام
 راما ىدلا ىأ (ىرمذت نقترح

 لةوةبرغلا نهىرغا (ىرتتسا)
 وهو بو رغلا ن ءىبرغاناكمىزعا

 ىأ (ىتتبا وق ىهذا جرخا ر دعبلا
 ةئالثتاناككلامث (جاوزالا) ىلطا

 ةلرماري غال اياوج حلع»امماسقا
 قريتساو ىدتعاىراتعا كدب

 كتر اف افكر رس داو لح او تساو
 كاع ىلل دس الو كلع ىلثاإ هالو
 ناف فو ىنالافالخ كل دس تملنو
 اناو لص: امو ادرواءاوج حصن دنع

 لأ تلق ايعجر عقاولا نوكسف يرصلاكنوكم ن اىجش ةمنالب قالطل |عقواذ اتا ناق مارحلا ىف يم تنأو
 || تنأ لاقول نقلا فو ةيزازبلا فا ذكف رعلل ق دص» ملونأ لاق ناو ىجرلا الن ئاسلا عاتب اهب فراعتملا
 | هما هلوق) ها ةعرسلاب هش هنال مرتعاملاكمارح ىه ل اقولو ةنان دوءاضق عقب قالطلادربلو مارح أر ما
 نم ةشريهلوق) ىنبع حاكتلادمق نءوأ تاريسخلا نعولخلا لمتدمف لخخددح نم ءاخلا مضي ولخملا نم
 || ىأ (كبراغ ىلع كل بح هلوق) نبع حاكتلا دمق نءوأ هانثلا نس- نع ةءاربلا لف ملعدح نم(ةءاربلا|

 ىأ (اهلمح نولعحي هلوق) نرد لتر هال وقالطلا ىلطت الثلوأ كَقلط ىالَت نش ثَح ىهذا

 ةزمهلارسك وهورر دقالطلا يلطتالو كل تنذأ ىنالوأ لقط ىنال (كلها. نا هلوذ) اهدوقم
 ىنيع كتقلط ىنال مك :.هوو أ ك|هأ لجال كذع توغعىنا ل.ة<يف (كإ هالك ّتدهو هلوق) بعت هنانو

 || ىفاشلا دنعوهلوق) ىتمعهرتغو قالطلا ةقرافملاو ع رستلا نالقحامهنال (كتقراف كت .رس هأوق)

 ءاسنلاىفانسعتيملاههواحرمص نوكبآل نيعتب ملاموئذ ىف هلامعتسانمع”ام ب رصلاانلق (حما ن اصرص امه
 || هلامعتسانيعتام هلوقو ىلن ز تاناتكلارئاسك اراصف ىنادصأو ىلام تقرافو ىلا تحرس لاققن لد
 رمأ امو ىلاعت هلوق فاك دب كلعىأ (كدبب كرمأ هلوق) .همفتف قسام قفاو.ئاملاغىأ شف
 كتدفنئراختاىأ (ىراتعا هلود) رردقال-طلا قىفد.لابرمالا دارا لمح ود.ثرب نوعرف

 قلطتإلام قلطتالنيظفللا نيذهىفو هلوق) ررد رن آرمأ ىف كسفن ىراتخناوأ حاكتلا ىف قارغلا
 طخ كلذ بدس مقودقو ماقملا اذه رك ذبسانسالاذهوةيدعسلا ثا وحلا قلاقاذغو (حمااهسفن

 ىوءد لوق أو كلذ نم هللاذوعنالال_> مرحوهب ىتذأو قالطلا هن عقب هنامعزف نيتفملا ض»» نم مظع
 || عوةوو ض. وغتةراكوأ قالط ةياك نوكت نان «معأ تاداكلل قوسم بالا ناف عونمةسانملا مدع
 || تقاطاذاابنا اههسفن قاطت لام قلطتال هلوقرهاظ نا تن ىوج حدافريغ هلهحلاطخلا ىف ىتفملا اذه

 لب كلذكس لو قالطل اون. ) ناواقلطم قلطت ىراتخاوأ كدب كرمأ هلوقب املا ضوف نادعب اهسسفن |
 | نأر علا رك ودبلاب رمالا لصفو ضر وفلان ان نمنآملاق قس اك ق الطلا اهب ىوذن نا نمدنال

 أ (ناضب وفغتامجنالهلوق) بضغلاو قالطل ارك اذهةلالدلاو ةناندالءاضق اهماعقم هما لا ال الد
 تنأهلوق) ةبلالن مث باوص ريغ قالطلات ان اكن مامهما نمر ردلا فاف ضد وغتلا تاناك نم ىأ
 || هلوق) رمت قتعاوأت رح ىفوك أذكو هل-*هكتةتءاو قرا ةق.ق- نع لل و حاكتلا قر نعىأ (ةرحأا

 شوو نرعا ىهذا جرخاريعال ادر و

 اناوج حلص» امو ىرمذت ىرغتسا ىينقت

 مارح نايلي ةثبرب ةسياخا فو
 ةلاحو اضراةلاح ةثالثلاو>الاو
 أ رمأ نم ىنم هنلاكقز رامىنق اىأةعانقلا نمو تقل نال ى رتتسا ىأراماوهوعانقلا نم (400 مز[ نأ نالطل و كحاذم
 مرخو قالطا اي ىبمتذن كنالل متحفا اذخأب رعأ (ىرمخت هلوق) ررد قالطلا ىلطن الوهشدعملا| هاو انيفالل اهرتغوأ اهقالط

 || لاقواو ربنا ف لاق ىرمخت ل تام لق< (ىرغتساهلوق) كللارطتسالثل ىنجالا نعوأ كرطت ىلعأ

 ةنلا ىلعهي عوقولا فةوتءالف ىأ ةداكهنوكن عير هلوق نمدارملان وكم نا لقحو كلذ قه ىرهخعأ نسل مل 1 0000 و راتبا ىلا واوا هكمو هل هناك هوكي ما لوف لولا ةتلابالا لك طاعلالا و

 جوزلانعدرتتلا ىهوّدرو زعلا نماماوهو (ىرغاناكمىزعالءقو هلوق) انثايدن عقاولا ناكن او ٍ ققالطلا قالطلا: رك اذهتلاح

 مالك ق ملعب هنمو ر ردك هأ ةرا زاوأ كتقلط ىنال ىنع دع.لاوأ ةبوزعلا ىراتاىأدعلا ىن«عوأ 0 وا
 : 0 00 10010 1 : اوح غصن اع |ءاضق ماسق الارباس

 ٍَ (ججرخاهلو) ةلهملاءارلاب رغاودو ىناثلا ىلعدعملا ةدارا لات ارصق هماج ال روصقلانمحراشلا ثلاثلا .ةلاواقالط لعحال هنافاّدر و

 امنالم< (ىوق ىهذاهلوق) قالطلا ىلطت الو جرخاوأ ْتَقلظ ىنالىدنع نم ىأ رسال نام نالها ناد
 ا ىرخا هله <

 1! 0 الام ليرالا حرا كاع قال (جاوزالا تبا هلوق)أ سلا اع اوما

 ىنعم لطمت عملا ىلع تل داذا ماللاو فلالاو ىنيعءاتلاوأأ الاةثالثلا ماسقالا ف قالطاا عقال
 ١" ى .(ااوج ص امهلوق) ىوج يعج

 ْ ل (ةينلامال اهلك ظافلالا ىف قالطل اعقب الاض رااةلاح ىنف هلوق) قالطل الاول |: حش هناع رخال نود طا

 || ة.دلابال اقالط ل عجل هاف (اذرواباوج ملص: ايفالاهلوقإ) ةينالم (ءاضق ماسقالارئاس ىف قالطلا عقتي ألاف ن ان(انالن ىدتعالاقولو) قالطلا

 ا نب ىلعنيدلارونةمالعلا اذه ل هاح مظن دقو همنالب قالطلا عب هناف(ريغال باو كلل مصب اهقالاهلوق أ لدا ىونو) ىدتعا ىدتعائدنعا

 ا ا ىراواكرال

 قالطلا عقال اًضرااةلاح تف بضغلا



 ا (نيكسالنم لع)
 كل تساوأ أر ماب ل تسل هلوق ىفامكحح ةئالثلا ذه ىوست اراككلا ضعبب ىججرلا عقي لير طن هنف

 ١

 انئابر ردلا ىف هلءجن كل ةراكلاه ذهب ىججر عقاولانا نمرسلاورصملا ف هبحرصام ىلع ءاني جوزي |

 1 ارءامنوك نالوالا ني هحو نمةذخاؤم ههالكى نارهتلا فاك ل_صان لاو تاوضلاوهامررملق أ

 ا نمءىرباناك ثالهلاىوس تاءانكلا ضعبب خرا عقب لد عونم نئاسلا هب عش شال ا

 رتشا تلاقاذا كف الط كادعب ك5 الط كدهو عقتب كملع قالطل |كةالط
 ْ كقالط هللاءاش ل ديريغ نم تي

 || نوكس,رهثلا ىفاغ باوصلا ىلعءاطلا نوكس ةةلطم تنأكةالط لدس تنلخكقالدط تئئءاضتوأ |

 ٍْ قالطا هجولاريدقلا حف ىف ن كسل فاقال, لاط تن أ ةقلطم ىهو نالف أ رمان م قلطأ تنأ لق قيس اللا

 || نم تثري قو كة الط كترعا كَمْض رق | ىذ_> لاهل الد كان نك منا اقلطمة.نلا ىل_عفقوتلا|

 | ةروك ذملاتاءامكلا نم نا ىنانل انئان عقي نا ىدنع هجوالاو متغلا ىفلاق عقب هنا مصالاو فال كقالط
 || نعو ةثالثلاب ةقطمظافلالا كلت ناب لالا نع :رعلا قدي باحأ امةياغو ثالثلا هن هيف مدنالو ىراتمتا

 ةكون ٠ || نم قمسام نا ىلع لوالاداربالا ىملوقأو رهنملا هباء ورك بسام ىراتاريغ دمقم هنايىفاثلا |

 0 00 || ىتح ههرب كلذ ف تفقوت تنك دق وحمملا نماهناو هفالخرهظ. ىذل اودياكلا مسق نم اناقلالاءذه
 ا 6 1 ' ( ىدج هنمناعرصلا فاي قمدقب دق لوق أوهسنو دما للف كلذ ىلع ةقفاوملا ىوحناد.سلا طخ تأر ظ

 قو 1 ١ ْ تا نو مصالاق اا تشو كلل يهوي الام كلب رداد كحالان
 000 1 تن ْ قالطاهجولاريدقلا ختى -ارهغلا لود نم قبسام ناىلعأو ها ذامدربالف هياككلا انه مالكسلاو

 فرب ١ 0 0 ىلصالاوهام ىلعباني لاحم الدوا ةنلا ىلع عودولا فقوت مدعا جسرا عقارا 9 وك ةةةمذاايمجر | فر مر 15 هر صو | !«مقارلا نوك نم موفيأم ىلع كاردتساوعو تجدشت ىلا ناغلالاعيج ف يلاس ا
 ا 0 5 و ْ ايلا يدق اولا اريدقللا قف نكل 2 0 0 دكا .غاهنازم هج 1 ظ

 امطير كا ا ىفاشلالاقو هلو )رردددعلا صحم لم<الردصم قالطلا ناررعت الع نيتنملاةدارا عانتماامأو هنوذملا م ير اعالب . ٠ || هجو لع ىالطلا نعي ىالالا درج نع هباك نك لاهتالف شوش ااماطرخ ا صرت كرا تن وي اللا حوت ران حب 0 مك حبرملا
 ا افلاص طف ةنامالاب ىتأ هنا|نلو ةعج رلابقعي وهو قالطلانعتاناك اهنال ( عمنا فىج رلا عتب ْ 37

 1 لمعت اهنال قالطلا نعةباك اهنا ل: الودصقريغل اهتعجارم ىف عقبالك لاحما فاهملا ةسام ةحااو :

 سنحلا لكاسمنال (ثالثلا ةين مصن و هلوق) لي ززاحمتاناك اهتيمستو هنع ىنكملا لالاوسفن لع ٠
 | هلوق ىقالاهلوق) رمت 0-0 ال سنجل ىفددعلا ة_.:نال اهري_غىال ةمالا ىف نمنثلا ةمنتعع ادحو |

 دمسلا هلقن ام لءادد اروصق ىراتخا ىلعءانئتسالارصق فنا لءاوررد عونتب الراشخالانآل(ىراتخا ْ

 : ةئالث عق اولاالااند_:ءنئابتاباكللاب عقاولاو لاق ثيح هبناخت ا ىلااب زعم ىلحمانباحرش نع ىوجلا 1

 . ىقالاهتين ممن تاءاكلا.ثالثلا ىو: ناو ةبعجر ةدحاو عقب هنافةدحاو تنأو كر قريتاو ىدتعا ا

 يي
 نيتسيتتس

 ْ هذهىفث اللا ةبن مصدال هنافترت-ناتلاقف ىراتخاوةدحاو تنأو كجر قربتساو ىدتءاةعبرأ :
 || هلوقذ ا اهربغ ىو فنصملا ل وةيءافتك !ىراتحنا ىلعءانئتسالا فرصتقاامتاهئارهظ مث ها ةعبرالا

 ىنءءاهلك اهنا تاداثكلا نماهنوكهجو (هلب ةتب نئاد توق ) ةقباسلا ةثالثل اريغ ىف ىأ ثالثلا ةرن مصتو
 هلوذإ) حاكتلادبق نعوأ ةنسملا قالخالاكم وو دشر لكن ءعاط#نالا لمت فرردلا فاك ةعطقنملا|
 لاقرردلا فاك ةريشعلاو همحسأا ما من ادا ربنازاوف َمشالالاَمحاامأو رهاظ قالطال هل اتح ا( مارح ٍ

 ملناو عقو قالطهدنع ما ارحلاو مارح ىلع تن, اس4 اقول هنا ىوافلا نعءالبالا تاروخآى ىقأسور لا ىف
 ىلعتنأ هلوق نمب قرفالوافرعان وانعم نكلوةينلا طارتشا مدع لوةنالن دلاريهظ مامالارك وون
 ىسفن تمرحوأ مرموأ مارس ك.لعانأوأ ىلع نودد مار تنأوأ ىلع لقب لوأ ىلع تمرحوأ ةمرحتوأ مارح
 ارح ىلع لح لكو مارح ىل.ءنيلسملا لالح هلوقاذكو اهسغنال هسفن مرد ىف كل ع هلوق طرتشرو كدلع



 م نادال 1 7 1

 | لعن ,كل ىوغللاانسم نئنلادا ارملا ن اورخ 1 1 بثقل اافلالا هذه ىناعم نمت لهنا ق رار عواتلا|

 !آ | هياكل ىعماذه (مدارم نو انعمرتتسامهلوق) ىو جراتسالا بف صوصخش لت فو صوصتخ هو

 ١ هل--م صضيقفتسملا وهاك احالطصا اهانعم نس مث ةغلاه[: ءمالوأ نيس نأ قش ناكونءءاوصالادذ ١١

 ااملل» اشريغفررعت هلاناههجو ىوجروملاة بارع لعن اككراعتلا مفر رغتلا اذهىامىذالغأ

 ١ | يرصلا قهنمدار اارغةساام لوخد نم عنامريغو ناسلاو ريسفتل ا ةطساوب هناك لا قهنمدار اف شكا

 ١ أ هيلعدرب ل هسفن ىف هنمدار ارعتساام لاق + هسفن ىق هلوو فد رعتلا ىلع دازوأو ظفالا ةنارغوح ةطساوأ م 1

 : اهريغناكأ ىيمدس خو تفل دنع ىلا ار اسس نا دامت قاس( نانا قو هلوق) ْئد / لمي كوع امج ع

 1 | نوكياما لاق الا نالدريغو نس (قالطلا ل قام هلوق) ىوج ةس :أقلا قدر طر قالطلارغ ىأ | اير 1 ا 5

 ١ حرش ماعلا هب اعهتاكاذكو 0 الا ةةللا امم قد_صت نيش نمد ١ | (لاعرر 0 ىو(

 ”ىرانارص ب رمت نرد ءل(اصنار وك ذمنوك' : الو هلوق ) ىوج هملادنسملا يدك ن نمص. .كتلا 1 كد وا 1 هعر/

 0 الات اناكلاناطت ال ىأ (لاحناةلالدوأ ة بذلابالا هلوق ىوج كقالط نم 0 و هور 00

 ا !قال-طلا عقواذاو جل ءرحراان مديالق هريغو هلم لد قالاطأ انهصةةربسع تاناثكلا اطاغلأ نال

 ' عنا لاحناةلالدو أ هلوق فو انأ 5 هنمونارءالادحو اذا ىلوالا-5 لامماةلالدوأ ةسنللاماةياكك لاب رب ا نم ا

 أ دلل لعل ألاء ذهو هلو 30 رردبضغلالاحو (قالطل ! ةرك اذك هلوق) دولا هج لا 1 0

 ا ١ اكىتنئوأا' الث ىوواو ( لا ىد دع |قهرعحر ةدحاو قاطتو هلوق) هنطاب همذل اوةرهاظ منال( همنلان لا ءره

 ١ تانك لا نماهنوكوام ءعحر هنا ل انافلالاء ذه عقاولا نوكه حوى لب زردصالاكنيماذاعرصلا | ا فر دامب

 | ىلاعت هللا عن ىدتعادارينأ لد وناس ار رمالا همة قح نالف ىدّءااما لاق ثدحرردلاق هركذامأ تي 7 ا

 عقوو ماهجالا از ةريخالا ىوناذاف حاكتلان مىدتعاوأ كد 1ع ىمعتوأ د < ب 6و
 : 1 الودلا دعب قالطل اهي

 ١ ممل اةراعتسازوصو هيدسهنال قالطلا ن ءاراعتسم له لوخدلا لدقو ىدةعاو قلاط تنأ لاق هناك ا هدب 3 تا 1 --

 ' |لمعتس هناف قريتسا|ماو ةعجرلا بتعب قالطلاو لوصال قررت 16 هنانم تع محم اناكاذابسسلل | ن ا 0 :
0 

 أغا ارفلاح ىناهقلطمل اريتسالا لقي هتلزنع ناكسف ةدعل بدو هقااوه اع عي ره هنالد ادد. هال ىدع 000 0 لاقرب

تن ا هردارب نأ لقحت هنالف ةدحاو تناامأو  ةلطال كسر ةءارب ىف ٌرسعت ىأ اهجرأأ ا را نإ 1
 : كموقدنعةدح او 

 : ماهبالالاز اذا هد او قل قلاطتل آىأنودغرد ماا نوك ن أو كلدوتو ىدانع: در ظقوأ | الكل ا عمر 6

 |ةعمز تل ةدوسل لاق مالسلا ه.لعهنادرو هنالو ها ةعجرلاب ةعب هم م هلا« 1 ا
 هلل 2 0 1
 أ هلود) قامرك ميلان وكس ليقو تاحوتفملاةامهملاو ملاوى الان هعمزو قع اهعجارم ىد_تعاأ رك كال /ةجر نإ 5
 ع رمل 20

 | تنأهاوق نمةدحاوبىأ (اهب عقر فز لاو لوق) ىزاكلا ب ءانخشءاملا ل. .ةةزمهلارسكب (قربتساوأ| 0 3 :

 د 3 هنق طوهو قودعمر دصم ت دن نو ؛ همي رع ادوجودعت هنأ 21 نس ةدجاوأ| 1 7 0 لعرب / || نوكفةقل 00 الكت اراككل انرانك انهن ل - هيج

 1 (ئ عقبال هلوق) ىليز فو ذ<ةردصل تمن هءالوني 1 ناو (عقو بصتلايت ةدحاو لاقاذاهلوق) اسدرأأ الإ ٍ ار وح

 ا لا ةأرلل ت عن هنالىون ناو ال 6 2

 | اعفر قنا دربءمهرد ىلعدل لاقولا عقرارقالا فدو ريمعا مهنا هءلعدرب (باز ءالاو هوحو سد نوزيعالا 0
 21 | نم ناكولاذه ىلعف نيهاش جشلا موحرملا ل اره نيبابلا ف طابت-الانال_عهناكو قرفلا بلط.ذام ءصاوأ] 0

 || نم ماك ا ن اكن او ريتعمريغهناانش ل او للعلا نمد اكربستع له بارعالا هوجو نيد ق قرف | :
 ا مهن ادطاتج ىهنومزتل الص ازخلاووهو رهنلاىفهلاق امو الا ءزحناو هلع روك لان اا صاوخا |

 عوق ةولا فانبال عفرلا نا ىلع مهمالك ىف هنومزتلال معلا لهأى :رتاذ هلو موتغل فرعلاو مهتعانصكلت لع
 نأ نيعبالبصنلاو ها لدع ل, ةغلاممةقلطلا 0 ريتأل اميحالا

 |راصف هوو :دحاو ةب ريض ةبراضتنأ هلوقكرن ؟لعفردصم نوكي نأز وي لب قالطاز ردصملا عن نوكي | ١
 |( ةئالثلا ظافلالا هذهريغىأ هلوق) ىليز لءلدنالا ادارع ض».لانيعتالق لكلا ىفادوجوم لام>الا؟ ا

 1 2 مص هدممدم >7 دمم هع سصسسع ا مسموح اة جوج تت لحل
 ةكق



 5 (نيكسمالنم ىلع)

 ُْ 3 ااوامدتوننرتق.خلاسما عاش ضال لاسلاوتضا ىلؤالاو ىضاملاف |

 | ىضتقت هءاكلا نال (مثا فسوب ىفأ ن نءودهلوت) الو ًاريعضل ا, تنرتق اى علا 0 داكدنراقلل عمةلك نالذ |

 [| اهب لو دملاربغةأرملادارأ (حلارادلا تلخد نا هنأ رمال لاقوأو هلوق) ىليزادوبو هذعىنكملا قس

 أ طرسشل ارخ اول كانت اارملع عقولاجبالودندم تناكول هنالوا ل دوق عم لصفلانالكلذب مي زصتلا كرو

 |١ ثااثلاو ىنالل قالفةدحاو عقب زحملاىفو هعوقودنعز متلاكطرعشلابقلعملانال (ةدحاو عقيهوق) | ْ

 ىانلا اغلو طرشاادوحو دنءاقافت اةدحاو تدق و هقول هنال فطعلا ف ردع لاسق ءةرردانه اذكف ل ْ

 |هلاق مصالا ىف اقاف:ااضب أةدحاو تعقوءاف ناكول هنالاواو هنوكبو هعم ه كح رمثت تجونام مدع
 هند ١ عمدلواولا نال (ناتثث عقب اههدنعو هلوق) رهن ثلاكااغلو ىناثل ازحتو لوالا قاعت غةلكوأ هيقفلا |

 (تكيب 0 اورعوا رءاج لماع كانهناكءا اوس -4 |ىفناهدعامواهاقا«تافطاعتملا عج ىنعأ ىقلطملا ْ

 هدب ديار كراذ قيلعتلا فةدحاولاوةدحاولا نيب عسجدقو بنترتوأ ددقالباؤاحركوورنعو ديزك ال ماركو |

 كأرإ 1 7 42 0 'ىلعو لكلا عشب لوالا ل ف بدترتلاوأ نارقلا ل_هحقلطملا عت انا هلو عسجلا طفلي اهمدن عجاؤا ْ

 *منحإ تر. عفر [| فاذك هلوقاوراتخانوقاءلاوأمهوقرارسالا فرو رهتكشلابئازا عقدالفةذحاوالا عتبالفاشلا
 6م “كل ل : قلاطتنافرادلا تلا اهبل دب معلا هتارحأل لانو ىدع ةدرملا نءووج ىودزيلا فثكح ١

 3 كر 1
 20 0 حا : اذكهد_حاوالا عقبملالوخدلا لق طغالا اذه زحتولوان الي قاطترادلا تلعاذن نشنب لب الذ د_> و

 امرشلابناقلعتبنيءارجلا نال( نات طرشلاوسأ ناو هلوق)ةيانالام زعم ىلشلا نبا حرش نعام هلع
 تار( 0

 عم ةءمو ءافلااذكو (جاةدح اووددح او قااطشما لاقنأب هلوق) ررد كلذك ناعقمفة- د
 5 5 5 نا.

 1 0 نالئم هو ا تا ا را ناد ٌ

 00 :الث ةيلانلاو ةم 0 0 ا ْ ا

 5 0 مضي 0 ١

 او يح هر و ا 0 ا ال

 ١ ىلا ه 0 8-1 2 سا 0

 1 ره هناك لاغل اريغو عبرص لامعتسالا بلاغا زاحماو دياك ىزاح ااهانعم بلغت !اةرودهملاو ع رو

 لها حالطصا قو «مو زامىلا هن :ه ىلق تنل هل عوضوملا انعم ىف لمعتسا ظفل نامل ا لها حالطصأ قو

 ! | ةياكلاق الط ان ااورك ذدقوابز احمر اامقيقد ىنعمدار اان اكءاوس هسفن قهنمدارمارتتسا ظفل لوصالا

 ةلصولا ىنعاةنوندملا لحم نالدارملامولعمنئابلا نافةرتتسمريغاس ناعم نال زاسم قالطلا تاما ىلع
 نادرراناهنان ضرعغعاو ةيوشملارثا همفرهظ» : ىذلا لحم ا ماةرام ةءاب لب هسفن الدار ارم: اق ةعونتم

 : هدارعن ال عونمهرتةسمربغم اك ادارعنادمران اوكلذكَت اناكلا غيمق ةرتتس ريغ ةبوغالااهاعم

 ١ || مقحم ان«مالثمنئاملا.دارب هنافنانمل |ءانعحالطصا ىلع تانك اهنا عضو !١ ىقركذو لحن ارا .ةعابمهعم ا

 ١ نأندرو ةنوذ لا ةفض لعد أر 1١١ قاطتف قالطلاوه ىذلا همو رام ىلا ملك لاه ةطساوب هنم لقت مت :

 | قاكمقاولا ف هتوسث مزاءال تح ادوصقم نوكمال نكلل هل عوضوملا هان ءمىفة لمع ّسم تناكناو ةناكسلا
 ٍ | قوةنونبلا ةفسب قالطلا عري فيكم دام نك لولا كالو ْ



 قلاط تا ارمال لاق نعت تام

 ن رثءوةدحاو

 ىلؤالا ىهو (ةدحاو) ةأرملا (تنانإ
 اا هلاثلاو هيناثل 1| عنو

 تناهلوت دعب ىأ (عاقيالادع)ةأر ا

 ناتنئوا تالئوهو (ددعلا ل.ة) قلاط

 الدورى دسارأ
 ددعلاءنرقاذاقال-اها!نأ رّرَق
 هقاط عقب ,الوددعلاب 1

 تناءلوتباهب لود لاري ىلعةدحاو

 ركذوغل.الو ثالثلاب نرقاذا قلاط
 دروأ ادنفو سلا لاتاك ث البتلا

 الاوىلصفلا اذهىف ةلئسملا هذه

 اهبلو دملاريخن اهل صاصتخاال

 ةدحاو وددحاو قلاط تنالاقوأو)
 لبق) ةدحاو قلاط تنالاق (وا

 هدحاو قلاطتنا لاق (واةدحاو

 دنعو (هدحاو عقت 5 اواهدعت)

 قهطااضو ىلؤالا فناذنث عقتكلام

 اهادعواهىبلق ىمرافلا اذه

 (قو) نادي قالط كب ماكحاردنا

 ةدحاودعن) ّءدح او قلاط تناهإوق

 هدحاوأ وا.قةدحاو) ىنااط تنا وا

 (عم) هد>او قلاطتنالاق (وا

 (ناتنث) عقب (ةدحاواهعموا)ةدحاو

 يلع هرعت لا ىسراق : !ااذهىقهلوق

 هلوق ح اقل تح تاون ةح ا رام

 يلد طفل ىأ اريد هانعم اه ىف لق

 ىأعمىأ | ندهن : هلوةواهريغنم

 قىا مكحأ أردنا هلوةوءاملا عمدسب

 ةدحاو ىأ قالط كي هلوقو ماكحالا

 ءاملا عمدعب ىأ لع اءانعمن ادن هإوةو

 هذه رعت ىلع ىثاوحاماكت

لعدقو َّت املكلا
هي 7-0 ا ءة

 

 وهودحاو

 (نءدملا خف نمىنانلاءزجنا) امم

 ا ,ركذام هنم نال كل ذك سدلو هد ورنا وأخ اوأ دّنملا نم لكىف
 ةرهوجان نعرد مخ ]| ىل_ءةدحاو وافصن لاقو اك (ةد>او تناب هلوق) ةهدحاووهد> او وهدحاو

 ىدحخرسا|جرو هم غارفلا ريتع د مو ىفاشل امااكلان هغار هلال ةىلوالاءنسست ف.سوب ىنأ 0

 راوحد#ل افالح عقب فسو ىنأ دزعف غارفلا لق تام نعفر مط فالخلا:دئافو ف وب ىأ لوق هلوصا ىف

 هلود) ردع هنوديالواولاب فطعلادتو قم اغا فالسألا اذهوءان ؛ةساوأ اطرشهرخ اقلب :نأ

 تفاتحخاو ةعجرلا!مملع كل ءالف ةدهدصةول ناهبالخ نام ااهثطو نكمل ذااعف (ةنلا' لاو ةمنانلا قتلو
 مدعه جونا لع اوانضشرمدةو ةدعلاهذهىفرشآن ئاب قالط عوقو راتاوالوأرن 1اهةدلن هلع

 طول سا سإا را ناسا وشلل انماةنااملاو ة- املا عوقو

 لاقولو ثالثا ا عقمف نيرمشعو ةدحاو قلاط تن أ هنمو لكلا عقو عجول هنال قير غتلابو لكل ااملععقي

 ةدحاو تعقواريثعو ةدحاو لافولوهد>او تءوود د->اوو افصن لاقوأو ند لث عفو افصتوةد>او

 ةدحاو وأ افلاوةدحاووأ هئامو:د-حاز لاوولاذكو فطعلا مدءلنالثاا عقب ثمحرمثعدحا فال

 لاقولوردلا فل اقا د وم لو را : زلا مزود د>او عمت نيرمثعو
 رصلا قاك اهب لوح دمر غو أ اج الوخدم (تاتأر ما تتامولو وق نال نيثالثووا نيرمثءوةداحاو
 لد هلود) ا لصقلا اذه ىق هلم كافه درو[ اذ ذو هفوةوهو حراشلا مالكى همجي رصتلا نأ و

 ديلا كول جورلا توعذااهت وعدو رهلا ف (كمأ دم هنالدحاولاوهو هلصأ ددعلا ف لخدب : (ددعلا

 اقفارك ذو زلا توم وا ,تومدعب لصحعددعل ١ ذوارتو٠ىددعلاك ' ديقالطأ | لصو هنال ةدحاو عقد

 لاقول هنا ىرتالأ قالطلا عوقو ىف هسفنب لماعوهو قلاط تنأ هلوق ىترذددعلاركذ هب لصتر وىالطلا

 عوتولانالّدد>او عفت قالطلا ركودعب اش لق : لفءاف ل-رذخ [فانالث ل اوةءنأدب رب قلاط تنأ هنأ ارمال
 111 وىوجاهنمجوزلاث ريو رهملا ف صنت .الف (عاقيالااغل هلوقلررددد- ىطقيال هاا

 هدمفيامحراشلا م الكف ىتأمسو ىندعئ# عقبالف لحل لط: .ركذ ل لق تناماذافدد ءلاوه عقاولا ن ااغال
 ضاصخخاالدنا عمللدفل ااذهىف هل سلاهذه فزمملارك ذا غاومرخ !ىلارٌرقت ةلثسلاهْذهو هلوقوهو

 لاق كهرق) عاب د-_ضئعللاتاو ةوهو ىنعملا ثدح ن ماهلقام سناحتا مالا ملوح دملاريغباه

 الثا ذوهلبالو ءاوقواسلوخدماريذفددحاو قلم عقبالف اوت نم لكف قلاب قات :(نسحلا

 ىنمم نأ مل-ءا (ماةدحاو لية ةدحاو ىل اطتنأ لاقوأ هاوق) نا تهذمدرا ىأ (اذو هلوق)

 هب لصت |ناوالو أ روك ذال فص ناكر ب62 هب لصت» + لو نيش نم :عقو اذا فرطنلا نا ىلع لئاس ملال

 كا ةىنعن هنانب ماك لاسحلا اق :|قداس ىقالطد رارقالان | ىل_ءواوخ روك ذل ةفص ناكريعم

 تناياهنالفىلوالا د ءاماةدحاؤ عقب هلوق) ىدنجريلا ن نعيوج هل. ةاهدت باكو سما ل اانشعأ

 ةد>او لكراصفريغملا مدعدنعورخآى ع ماللكلار دص فقوت مدعل ةمناثلا اهةدلب الف ةدعىلاالددح اولا

 ةدحاوو:دحاوو:دجاو تش تلاقف تثش نااثال”قلاط تنأ اهل لاق اذااع ضقت الو:دح ىلع اعاد
 لاهاهملاكرن انطرشلا ماسة نال ثالثا اباععقو امنا لوةنانال قب رفتلاعم ثالث اهملع عقب ثيح
 : هر حرص ل» وموعاف !اءفطعلا فك ذكح كل اناا ءاعادف هو لبر رءاذ از لزندال طرشلا م

 ةيدعبلاو ةيلمقلا نال صالانالفةدحاو اهدعب وأ ةدخاو ل.ةددحاو قلاط تنأ هلوقامأو رهن طا ف
 ةدحاو هلو ىف ةملءقلاوا رداد رك للة ضوه ابيب نرقناو ةناكد ان نرش ناالوأر وك ذالذف ص

 اهدعب هلوق قةيدعتلاوأ :اقاملةيناثلااهقااتالف ةسناشل لال .5 تعذوف ىلوالا ةأ 3 ةد>او لف

 امأ(ناننث عمي هلوذ) لب اوكا ةيناغلا 1[ طالت اهلبق كوالا تعقوف ةريخالا هفصةدخاو

 جانبا دسار العلا عاش :اىضتقافريعضلا نع فرانلاولخ ىلوالا ةفصةيدعسلا تالف ىلوال
 اهعاقرا ىذنت ةاريلاباهنارتقال ىرنالاةفص يتلا ناف يناس امو اعوقو نانرتق.ف اهامذ ىرخالا



 (نكسءالزم ىع) أ 17ال/
 0 ابوس

 ىتاسوأكةاسوأ ىفكرهظرءشدد_ءوةدحاو كن طن رعش ددعوأ سل ارعش ددعو ثالث لمرلاددعو
 ىىتح عوقولا مدع ءاضتقمو ردالالاودحو ناهددعب عقو كسلا نم ضوحلا اذهىامددعوأ ك>رفوأ

 ثالثلا ىون ناو هلوق) رهتلاوردمل اىف اكد دحاو عقب لد كلك سلو كع“ هم ف دسوب لنا ضوحلا ةلّدسم
 لات>ا مدعلاهتدن عصتن ال نالئلاد ذه ىف ةضن رعوأ لي واموأ ة دي د ثىفالا ( ه-تن تدصلوصغلا هذه ىف
 اهئاوةقماطتلا ىلع صن هنانىدتفأ حوت ةمالعلا هللدو محل اوهنو لاق ىخرسدلا نع رونو تف اهل اظفالا
 ها ثالثلاة.: لمتحالفةدحولل ةعوضومهاتلاو لهنا ىف عصتامناةينلا نال ةدسح اولألوانتت
 ةدحاو قلطأ ك ثولوال مأ قلطأ كو [ياغلد ريغواقالطبر ديو فاح هنا لع (عوربسف) فرمصتت
 كلو للمعالب اهو رت هلاثالثادساف ةحوكتملاقلط ةرهوملا نعرذلا فو لقالا ىلع ىنررثك أوأ
 اذكواوف طاح يورفلاناملوق ىضتقم فل اع هنال ل_.هةال |ىلدع هانملا تاك شتساتنك دقوافالع

 ل-ر هصنامن اخعضاف ى وات نع ىو ادنسأ اطذتنأ رمى رحت اب ةلسملا قت مده تلك نقع

 لمحد'و كلذ ىف ىرقد ف سونونا لاق تالئو اةدح اوب ف لح هنا ىر د الو هن. ىف ثنحو قالطد فا
 ةيدنحأو هتجوزإلاق (ةقث) ىهتنااطامتحارثك الابذسخوب هذلظ ىوتسا اذاو ىرقلا هيلع عقواسع
 نعة لامن ةغرافا مو كنءراسخاقلاط تناهلوق نال هنأرمادر.ملهنا هذيك عم هللوقلاف قااطاكادحا

 هلءج ىلاةرو ضالة هدبق نءةجر اخ دنجالا ن الرامخالا| ذه ىف قداصوهو ةقيقح حاكنلايءديق
 طمحملا نع ىلحلا نيارشرهاظ عاقب  هنال هنأ عا ىلع عقب ثدح اك احا تةلط ل اةولام فال اع اقيا

 لاق هارمغال ةعبارا تقلط قلاط تنأ مث تنأ مث تنأ متنا لاقف وسن عسرأ هلل جر ةيماسحلا ىنو
 : ها همدعو قباسلا فرمخلا منن لصف. نأ تشو ىولا
 قيقا منام ىنمملاطولادارأ (خاةءوطوملاري غ قل طهلوق) لوعخدلا لبق قالطلا ىف ( لصف
 فوذحردصا عاب ااثالث قلاطتنأ هلوق نال (نءقو هلوق) هصخوبام قا سواتش ىضكتمملاو
 هيزهظ لوقاراتعالاى فا ذك دح ىلعاعاقءا قلاط تنأ هلوق سدلو هل نءةفاثالثاقالط هريدقت
 :ءوطوملا قى تازنام ال نال عتبال لوحخدلا ل_قانالم هتأر مأ قاط نا هنا تاللك ملا نع لقامنا
 اندنعرمتعمربغ لوزنلا بنس ص وص نأ نملوصالاىفةرّرقملاةدعاقلا نعةلفغلا اشنم ضدع لطاد
 (ملا ىرصلا نحل ادنعو هلوق) هري غاحو ز كنت ىتحىلا-غت هلوق هي .الاردارملامثرردىهفاشنل افالخ
 هملع هنع ياللا عوقو ىنعب كلذانغلبو لاق ادهم مامالا نا ىلع دوعمنياو ىلغكر وهج اء لعام فالخ
 انلو ةدنحأ ىهو اهفداص امال هلوقو :دعىلا ال قلاطتنأ هاو. نيت امنا نسحملا بهذ مه حو مالساا
 امالث ل اطتنا ةيرعهطلا فام قيرفتلا نمو (ا قرف ناو هلوق) ددعلاب عوق ولا ناكددعلاركذ ىتمدنا
 صاخلا فطع نال ناسملافطعنم هلق ام ىلع قرف ناو هلوق فاء ناروظريرقتلا اذهب و تا ةرغتم
 قرحرغب ناك اذاا:قداص لا قرف ناو هلوق قالط ا نا لعامثىوجروغلا بحاصورك ذاك ماعلا ىلع
 عقب فرح ريغ لاق ول هنا ىلضفلا نعالقن ةريخذلا فرك ةهصنامىوماد._بلاطتنأر نكل ف طع
 ةيريهظلا ىواتفلا قو فطعلاب هباقتلا ىف هعب سثالاردصدنق مث نموةدحاو عقب فطعلاو دب ناوتالثلا
 ىت-عناو اه لوعتد-لا ىف قالطاادد_:ءواولا فرحرنغ: واواولا فر قالطلا طفلرر كح ىثم

 هلو3نمقأسسام نوكءالف ها ىدنسربلا رش نمدافت_ساذكءاضقالةنايد قدص لوالا ىفانلاب
 فاععلا ىؤو فاطءلا فرح نودب ناكوأ فطعلا فر ناك اذاام ىلع م< لب هموم ىلع ةدحاون تناد
 ونيل ناو هلوق لملدب فاطعلا ىون ناهانهمال.هلا عقب فرحريغن لاقول هنا نه ىلضفلا نع قيسامخأ
 روصقلاهجو ىوجروهةريوصتلاف (تا ارم ثالث' قلاط تنأ لا نأب هلوق) ريدتف ةدحاو عقب فاعلا
 ثالثقلاط تنال ات نأب هلوق نمديفسا اعثرمد نم قالطلا قب رقت ناىفتقيربوصتلاءابريبعتلا نا

 اد.قرعتسي نأزو < تارم ثال* نال قلاط تنأ قلاطتنأ ىلا تنأوأ قلاط ىلا قللط تناودو ْ



 (نعملا تق نهىناثلاءزحنا) 06

 رو مالسلا 4 اه هتمةراشالا تعقوول نا ميامناثيدحلاب هلالدتسا نالرظن «.ؤو ىلثلاطخ اذك
 ٍ ناكوولاق ا ا ىرج معا هللاو اذه ٠ نعو هعباصا

 هلود) لكلا نبا ها مضلل ةرثن ند مد ناررمشنلل ةريعلاو مدن عرس ناف تءااوض استر

 تنأ هلوق هف لماسعلا نو كو تغاذ دو لو مهمملاددعالريسفت راشالان ال (ةدحاو ىهفاذكه لقيملو
 :رانثالا قدقعملاوءالذكوهو ثالثلاىون ناوددح اولا عوةوءاضتقمو ىليزددعلا لقحالو هو قلاط

 هلوذ)“ هدحاو ى موف كل انةراشالا ةشءاضق قدصي هناىناتسهقل |لقنو عام الا لكرمت كلا لاول, /

 ةدانرت زااوددشلا نءئذبامقالطلا فصو نئابلا عوقو نايب ىعورش (ةّملاو أ نئابقلاط تنأ لاقولو تا 0

 ولو ناتتثاب ناتتثعقب ا اوتو واكرر زو يعض يأ تيردسملاو شفر كافرو# .. لهو
 (قالطلا شف هلوق) ةرمخذلان عرد هنت ايقءافلابولو هم فدحرو : اثيشو لو نئانمتو أنئابو لا ةففطع لوي فلاي بقنا

 هريكاوأ همظءاوأ هلوطأو اهنثحأوأ وأ رم اوأ هثو -أوأ هثسحخاكهلصأ هبادارم لأ ىلعفصو لكفيدارأ نا 1 00

 قالطلا لج أل اقولو لاحت اى ةنوننسلاوهوهرثأر اتءابض ولا اذهب ف صودا! قالطلا نال ةدح دلل ةفادعي كالي ل
 اعهبز تسد >وملاب درك انآ هلوقم ربعانإلا ىونب ناالا ةيعجر تءقو هلدعاوأ هلك اوأ ك4: سح اوا 0 (فالي 0

 لدا |قالطأ رك ألاقولاك :د>اولا:دارا ىنيديالو ثالثلا هب عقن هناف قوق ن مهام ابهرتك 1لاقول ل /

 ل.ضفالل لعفأ نال ةنرمغن هّنال# ظافلالا.لهي عقب : نأ ىجمش : ل 5 نأف هحرشو رب وذتارارم قلاع مر 0 كا

 ىلا عت لاق ف صولا هيدارب لعفأ نابسمج أ كلذ ىلع دي زين !بجوف:دحاو عقب هوذو:دب دش هلوقيو «ىونء/ . ها تاهروب تاتو |

 لام> ال انتالعلا ىلع ل حالف ق. ا بو ىلاعتلاقو نمد ىأ هملع نوهأوهو 0 0
 هدان زلان عائش اصول نا لصاحتاودوقلا :ىأ (فلاكوأ هلوق) ئدتكأ حفرهاظالرابتعالاو 25 فاجر ” لحنورإ
 هدشنلا ءاضاقالةمهدكو ل دون ة.كودربا ساركهيهمشملا ناك ى اهدشتلااذكو ةيودبلا بوي ل 0 3

 ا ا 7

 مامالاد نع نئابةربا سارعفسانلا د: ءاهظعن و نأ ارفزو قلطم مانعلاو :فسوبو أ وبأ طرغ_ش اوةدأ آلا تو رى ل 0

 لمحف ظفالا اها ةدعف سنحلا مامتاهنارمام مال و. /ناهلوق) روهتلاةعحار ء هن مالك هم هور طةق فال 0

 طوهق ىهو ب اوج ىلا با اتصال .طرشأت الون لنا هلود ىنع ءأةل«امد- هنا مع او رردةكانابلع ل 0 تثار ربو

 تدار نال مالا فودرحا فاو نال مدع .لاحيو ةنئاةدحاو ىهتريد اولا ” ةبذلإ راكد حر

 رو طالوت امنا طل ةسودل تنس لدين لع نا تنأ ا لاق 2 جب هاف ايو 35 عاب //

 نالودعلاءاضقن ادعروأل ااركةدنء.دعبو لوخدلا ل هلال ل تن ةيوشنلاناىرئالا هنود لا 9 يا 0

 عرشلا نذل كلايفةدملا“ ىغارشأت الو هعطقو حا امكذلا عفر عرش نال ةنوننلل بحول او ه لصالا ةقالطلا سس ل

 :١ لصأ ىلعو ا + ل ةدعلاءاضقن اىلاخأتلايدرو فاو ا

 نما اذلاخيو هال ثيح نم نوكتدق ةءدلا نال ) .الامالا انا نوكمال هلوق) ىلير سانقلا 1 32 6

 فالتحاهل سداف ف سوو أ امأو ناطنلا قال_طق اضن أاسجر نوكيد_# نءاذكوةنلا نمددالف 2

 ةهدعدبلا قالبط لاقل د اهنا قيبزي | نعو هصاو علي .زلاءالكن هدافتس اك ناط.شلا قالط ف ةباور وعلا

 ىلالانك ذاملامعجر نوكي ناطشلا قالطوأ ةعدملا قالط ىلاقاذا هناد# نعو ةنلامالاان' ران نوكبأل
 ةسنلاب 0 ا عمل موموضعن لوق ن محراسشلا مالكى عدي زا ىهتنا سو

 لدا (مافووبأ لاو هلوق) كلذكي سلو دو ف سون فأن عجراشلا اهاكحوتلا ةباورال
 هيداريؤددع هال (ةنلا مدعدنعثالثلا حقي هأوق) ىأب , زهدحوت ىنهل امد شت ن اكف د> او ئذثهنال ل.4 4

 هد.>-او عقب موعنلاك لاسم تنأ لاقول هناد# نعو فل أ ددعكهلو ةكراصفارهاظددعلا ىف هكا

 لة هنال مودنلا الذم ةرثكلل هب هشتلا نوكمةددعلل عوضومفأ الان اقرغلاو ٌنالث مولاددعكو

 | هد>او تارمأ ادد_عوّبال ةقءاطت لكو:دحاوة قاتل الك (عورذ 0 ىانروت لاوءامضلا قهمشتلا

 1 1 فضا تس

 دعو .



 (نيكمالثم ىلع] لو

 تيكرتلا هنافنيسلاكلءنكلواةءاعتالو اريمتت قالطا!كلءالف ىنحالااماو اهب هقلعت هّتدك نم

 اهقتع قلعتواوهلوة) ىايزنيعلاةعحور ورض عم قلاطتنأف كّدحو زثنالاقناب هفورسركذب
 قلاط تنأةدغءاحاذااه-وز لاقوةرح تنأف دغءاحاذااهالوما 4 لاقنأب (دغلاء ىسياهاةقلطو
 ةمأ ىفواهفداص قدعلا مدحاو طرش اقلعت امهنال (امهدنعةعج راا هل نوكمال هلوق) 00

 امهةلعتةرو رض قالطل | تو.”نامز وه قّدعلا تو. نامز نالةظءلغةمرح امهم مركتف ناتقلطلا اذكفأ
 ةيلصالا ةلاحلاىلااعوجر هنوكللاعوقو عرسا قّعلا نال( ةعجرلا 4دجمدنءو هلوق) ىابزدحاو طرعشب
 اناكناو قالطلاو قّعلان | «_-اض اورردتاحاس ملا ضغنأ هناققالطلا فالخ نسدتسمرمأو هو
 ىف قاتءال | نعرخأتي نبةةيلطتلا كح نكل نيمهذملا فالتخنا ىلع ناق اعّمو اامهتاع عمن انرتةي

 كالااوهو 5 اديفياد ص ناكاذا عيدلا ىف اكاع هرشهملا ابو لذه قاةءالاو ارو قالطلان ول دو>ولا

 د_ةعملاوهام فالح هنجوتلا اذه نكللاروط# هنوكلأ ض.قلا دوجو ىلاوخأتباذساف ناكن او لاعلل
 الامه أ ره,دقعموهو لاقعبارلا هولا! رم ىلي زااهرك ذدجوأ ةسج دم لودي رخل نأ لصاحماو
 مرعال_ةادوجوامجئارت# الورع ىهواهفدأ دف هب ردحلا لوزن ن هز قاطت ناتج ود > او طرشد |ةلعت

 ني.هذملا فالح ىلع ىجاد لا لوقوروثلا ىف هل ءرصتق ادقعملاوداذ »ناك الو ها ةطلغ ةمرحامجب

 ضعلا دعو ىلعغلا عمد عاطةمالاكر وه دنع نان رتقب لولعملاو ةلعلانا نمهلدأ امىلا ريش

 كلذ نكءافرثالا ىلع يوما مدنتت لصالاو َنامعالا مح ىنامنالءاةبافةبعرمثلا لاعلان ال نامق اعتب
 وهو ةعاطتساالب لعفلا ناك تم دقتولف ضرعاهناللعفلا عمةعاطتسالا فالخت ايش هلارا هيقاهمف
 للعلا ف فال.ا نان ءنيدلا دعس ىلو ملا نعرونلا نام ىلاريشد ملا ةسمعرشلا لاعلان الهلوقو لاحم

 الا هج است ا ىنعي لولعملا ىلعةلعلا مدقت ىف عازنال هنا نيدلا دعس ىلوملادافاو هصنو ةيعرمل
 هلوقو ها ة.عرمشلا اعلا ىف فال-خلاو فاذعلا مزاء اليك نامزلااخولعمل ةملقعلا ةلعلا ةنراقم ىنالو
 دعس ورك ذام نا لعاواةهش ع..صالا كب رتل ماخلا كد ردقك نامزلاراس طوله ةيلقعلا ل ءلاةنراقم ىفالو
 را ىذلاو لاق ث رح يفلا نءءالو ارهثلا ىف هلةنامل ف لاذع ةءعرملا للعلا ىلع فال ارمدق نهنيدلا

 ثالثاوتدعو هلوق )لا راخملا فرسكلا بقعرراسكمالا نا ىتح ة-.لةعلاو ةعرشاا اعلا فبيقعتلا
 رارفلاد_صتشيل قالطلاب ماك نيح هنالهنم رت الاضن رم يوزلا ناكو لو طامشحالال ( قاسةتالابض.>
 رهاظر طن هش رتنأد# نعرمام ىذةةمو هلو نمىو# ا هعمتورهنلا ىفامو هلام قلل 5ك لذا

 ةيلهاامل نكت نك/اءانمدق ىذلا ىنعلل دم دنع قدءلا عوقو نمز نعرخأ,ناكناو قالطلا عوقوذا |
 ردلا ىف هيلع هعبات مل لءا هاو اذ ةورارغلا دصقوهو هنماوثرا ط رش دوب لف قالطلاب ماكتلا تق 0
 ىلءاهتبرح ىلوملا قءاعت لوصحي هلعدعب هض رم ىف قالطلا وزنا قلعت ددجو اذاام ىلع لمن االامهالا

 عومصأ ةرشاعلاوءاملاوّز هلا تلم عصا عج (مياصا ثالث هلوق ) لمأتذ ذةةح هركذام هتف دغلا« بج
 رصنخملاك |هئءاسعمارئاساذكو هموم عسمصالاو رهنءاسبلا فو ةزمهلارمسكاهتهرومشملا نا الاروفصعك"
 ثوي وكذب. فريسصلا لاقو عبصال اريك ذت ىلع لديام سراف نبا مالك وحامد ملا ف اذ ؟رصنملاو
 اذااعرشو افرعدد_علا معلا قت عماصالابو :رادالانال (ثال“ ىفذهلود) ردع ثدنأتلا تلاغلاو

 نمئالث ىنع ةرشعلا عب اصارراشاو اذكهواذكهواذكهروشلا مالسلا هلع لاق مهمملا مسالا, تنرتقا

- 

 رااولوامون نيرشعو ةعست ىنعب ةشلاثلا ف هماسهبا سذخو ا ذكهو اذكهو اذ كهروشلا لاق متامون

 ةمومغلانود اهنموروشنملاب عقتةراشالاو نين تقلط نيةنثلاب راشاولو ةدحاو تقلط َةدحاولاب

 ريتعملاو ف عض ةموعغ اددعافهرهظ ناوةروشنملاددعلةربعلافعيصالا نط _براشااذا هنأ ن مرردل اف أمو

 سال مالسلا هلع هناهنأبب هريغو نيِدمْلا نعةيلالبن رشة ناب درمتعتو ةنللو فرعالاةلطمروشنملا

 ف 1
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 دور ل

 ( عقب هنادمنءو هلوق) رهن اهكل ءوهو عناملا للاوزز عقو:دعلا ىف ىهواهقلط مت اهكامامدعب اهةتعاول أ

 (نمدلا تف نم ىفانلازحنا) ا
 : - ١

 ة.كولمااو ةيكلاملانه:عامتج اللف ءانااهكنامىفامأو نيعلا كمل م مامق, تعف دنادقوةرئورضال
 عقبمل هلوق) ليز اريست ىل< | ماقه مأقف حا لد نمعلا كإم لوقن انال صةشل اب تش. ال لحما لاعبا
 |كلذد_.فرال 1 ىفنلاو ىفماعفال ل.ةدساا قالطلا حوفو ىقن دوصتقملان الىلوأ ناكسا عقب اللاقول

 هحو لكندالو هحو نمالىفاذملا عمدل دوحوالو اكنلا مانع عوق قالطل !ناعودولامدع هحوقى وج

 هنالثلانعدبأو رااره الخ ىف قرفال هثالىلوا ناكل هتكلمو |اهك.امول ام ىلءاسعب رغت اهةل طوف لاقولو

 اهكلماذااعف ه>و لك نمهالؤاهص قس ءكالماذااسمف هدو نهال ىفانملا عمدل دوجوالو هلودو رهن أ مهدد

 زودال هنا دالا: دعلا لبق اهجو زول ىت-اهحوزتدارأ اذا (اقافتاةدعلابتو هلوق) اننعش اهلك
 الق اذه نعوىفاكللا ىناذك ناّباورهريغىفواهارتشا نمى-ىناملعةدعلا بجتالاس ا اذهب ملعف

 رمل

 ةدعال هنالوه اهكلماذام فالذارما قالطلا عوقوأ كب هجو نمدقعل  مامقوانه ةجاو: دعلا نال
 | ىتح ريغ نفاهجو زننآ هلز و< ال تحاضب الاه ة.- اوةدعلاانلق اهؤطو لح ىت- كان هارملع

 اذه نانممّتف ىعلا كل ءهلاهتطو لحن هملاةم_فلابرهطتماغاوةدعلاترهظاهةةءاولواسمتدع ىضقنت
 | حاد نو هلوةرهاظ ىوج ا لاقاذهو ماهمالا نم حراسشلام الك ام عت هنمو ىنرع عيمستريغ قرغلا
 (ةعجرلاهلهلوق) ىلي زلاىفاكهتك..اماذاامر وص ىف ل كلذكس داواهارتشا اذاامةروصىف عقد هنا
 دددنجوت قلعملاو هلءلل سلا :راعتسا نمازام قدعلاب هنعرمع هناربغ قاتتعالاب قيلطتلا قلعهنال

 هذه روك د ملاوهن قلعت كلو دوجولارطخ ىلعامودعم نوكمام طرشلا ن الة رح هو قلطتف طرمشلا
 | لمع. امتاو مزالهنال لكشف امهمطتئد قتعلا طفل نالاض أ قتعلارهقلعهنا نمي ادهلا امو ةفصلا
 "2 1ع جنا هباوج ور دخممنا لع جدموهو فدعا قاكى اذكى دعتملا كانا طكقل نغا لوعفملا
 ضع لاق كل ةلدم_س قمع عمتيراقولاةرامعواديز كم الك ىنسعاكرد_-صم م-اهنوكحرارتعا ىلع

 هلأ سااريوصت دارملان اف قامءالاوهو ىدعلل ىزاحا ىنعملا نءءتبالسك كانا نودكللاقامنانيرخأتا ا

 ديسلا ىلا فضا ثح قتعلا نالرظنه.ذ لوقاو باوملاف قرغلا مدسعل نيينعملا مظتتني هجو ىلع
 حصتالءانلا مفي قتعملاب م اق فصوف قتءلا|ماو هل د وملاوه هنال قادعالا ىندع نوكب نانيعت

 هباب لع قس ناوهلوعفمىلااواضه نوك.و كَ ادعا ىنعع نو .ناعص كقتءعم مند.سلاىلاهتفاضا
 هراوربعواو ةعجرا كلو قالطلا عقب ثيح همملع قعد نم ىرتثاولام لعثدل هلءافىلا اناضمنوكمف

 ني.ذعملامظتني هلوقو هلم مده ىف قياعتال هناهمف قاستءالاب قيلطتاا قلع هنالهلوةو رمت ىلوا ناكسل

 | ىلحلا نبا حرش نمدافتس اذك نيدارمز احل او هق.قحن ا عاتجاةلادكسال لومشلاال لدملا قرط ىلعىا

 | ىتدعلا ماهو | قتعلاب كذاصت |عم ىتعملاق هملعو ىتعب هلعافىلا اقاضم نوكمف هىان ىلع قس ناو هلوقو

 | عفر لع ىف نوكتال ف اكلا نافرظت هيف كوأ ناكل هداوريسءولو هلوقو قتمعلا هن ماقىادبز دعك كب
 أواسموهف ذئن.حو لوعفم فاكحلااوريغال قاّتعالا ىنععمذه ىنوهف هلءافلافاضم ىدعلا نوكم ىتح
 ل قنوكتال فاكلا است الوق نأ ل مأتتلا هجو لمأت فره اظو هاك ةيولوأالو ةروك ف ملام-مترامعل
 هنمو ىوجةءدعافلاب عفر لمتو ةفاضالاب رح لحم لب طقف عفر لحم ف تسلف انهاما طقف ىنعد عفر

 جوزلا نفك ىا اذ_هروصت فيك نارقلل عمةلك تلق ناف هلع مهضعن هب ضرتعاام 5

 ديسلاةرامعو ىنبعودعب ىا ارمسرسعلا عم نا ىلاسعت هلوق ىفاك ريخأ ال ىحتدق تقدر ىهواةلطم

 عئاشلارب_ثكلا لامعتسالاوه اك ةنراقالال هعوقو قتل نراقملاةلزتم هلالبزنت ريخأتلل انه عمو ىوح |
 | هلوف عم ناىجش م 1 ذام ىلع لى ناف ها طرشلا ىنءملامفانمن وكمف نارقلل مدلك ناش ام طةسف

 | اهجوزئاذا قالطلا عقبالو عماال هناك لاو كّجو زثن ا ىنعم ىلع كاك: عم قلاط تنا ةيدنجال
 مزاف دفان هفرصتو اقل ءتو اريدت قالطلل كالام جوزلا نارام ةءابه_.ؤ نت اف ةقدقحم ااكرئامنا|ناق

 ء #4
_ 



 ١؟١ ١ (ن كح هال: ءىلغإ
 0 لا

 تنركذنيحدنال (لوالارتسي هوق) انش ةيزازلا ف هلسثمو هيشالاوهو ناتثثلاعقررفعولا
 ىليز قيلعتلا ل-.ةرزجتالاالو زيمفتتلا ليال ىاعمانال ىفاثلارك نيريغتبالفاقملعتوا ايست همكح
 راسبنلا لواواراهنلاو لءالاب قلاام تناهلوقكح ناننث ىناءلا قوةدحاو لالا ىف عقن واولاب فل ءولو

 فر لبق سمو نئاك نيتةول قالدطلا فاضاىتمهنا ل صالاورشلا سارو موملاوا هسكعوورنآو
 قلاط تناواد_ةءاحاذاو مولا قاادط تناقوددسعت ىللق_تسملابواد تا نئاكسلاب أدب ناف فطع
 هنوكهحو (ما كجوزتأ نأ لمق قلاطتنأ هلوق) ردبغلا ف يردوا ادد تقلطادغ لال
 ل.ةوأ قلنا .ق قلاط تنااههلاقاذا[كاغاذ ه.ف هلاكلام نكمل تقورىلا قالطلا فاضا هنأ اوغل
 نال _.ةرح تناهلوق فال ىبل,زادو وعم ناكهنون-و نو:ثوأ ئانوأ ىصاناو كتقاطوا قلت نأ
 هتنرح هرارق الدارتشا دمع قتءدرق اول قدعب كى دعب هناف موملاهارتش دقو سمأتنأوأ كي رثشا
 هدعب ناف طرا امال ىلطت ملنءرهش ىذه لدق تامورثك وأ نيرههشي قومل مق ىلاط تن لاقزلو
 حرشدي رهقتلا نءعررد ضم> نال ث سروش: ىضقنت د_هةدعلان الاهل ئارنمالو طرشلادوجول تقلط
 تلئسلاهذ_هىف .هعلاوهام دير لا فرك دقو فهضوهو هحرشو رب وذتلا ىف هعبتو ريكا عماجلا

 ناوارافهنؤكل ها ُاريملاا لو نيلجالا دعب | امتد عن او هءلالمن ريشلا ىف كلذ ىلعهسندقو نيتقرودعب

 لاقءدعبو سما لبق اهعك ناولاقي ناب هريخأ:باوصلاناك(قلاطت نا لاقهدعب و هلوق) ىو
 هعصصت نكمعالو ةسفانمةلاحىلا دنس مهنال (نآلاعقو هوقو انضش نالاعقو سما قلاط تنأ
 اللافالحر بن لاحلا قءاشنا ىضاسلا ىنءاشن الاوءاشنا ناكس دانسالا ىلع هير دق مدعو هيذكلا ارامخا
 ةفقلطما موك ن ءارامخ اه ناكمانعوقولاف رظن تحل كلا نا نع ىوجاد._ىلا هلقث
 مح لامإل اثنا ىضاسلل دانسالا لعج كت ىأ ةتكمنلا هذه ىلعو فلا فلاق ها ريغ قيلطتب
 قلاط تنأف كتقاط نا ىهوةمعفاشلا ىرخأتم نءةلوقنملار ودلاهإٌة سمى انخ اشم نم نيرخأتملا ضعب
 وأ ةقلعلانم ةدحاو واعفو نيةثئاهقلط وأو هقلعملا نمناةنثوةز تملا عقتف قالطل |عوق وبأن الث هلق
 متهلق قلاطتنأف كةةلطنالاقولو وغلاف ةءاها ف داصب ال قاعملا قالطلا لزنسف نعقو انالئاهقلط

 | هر اتت ار ودل اةلكسمىف قالطلا عوقوب لوقلا كلذ ىلع سو ةقلعملاو ةزوقملا ناةنث مةوةدحاو اهقلط
 ل5 قلعملا مةوزجفتول هنالاهقالطزيسفتن لطت الاهنا ىلع رثك آلان كل ةيذقلا ف مزح هبو ريدنسقلا تف ىف
 : وكيف لاحما ف غاقبا ىذاملاعاقبالان ال ىاعملاو زم اعنع زيصتلا لع اقباسْ الملا عوقووانالث

 راصبال ايون: بح اصر كحذو قلعت لطس ثالثل ايهم دو هقملعت دعب اللا لاحت | ىف عقوا نم ةلزمع

 لوقهنال قب رفتلا بو همك-ذفننال ؟اهقالطل ا عوقو مدعو رودلاة هب محاذاهبادحرشف
 | اهقلط ناهتل.ةاثالث قلاط تنأفانالثموملاكةلط ل نالاق(عرسف) افالخّدعالف نالطبلارهاظ
 رد قلطملا تحت لدي دن.ةملا قءلطتلانال همناخ ىتفب هن قلطتال مو.لا ىذم ناف لق: الو فلا ىلع

 نالت كح .نم> دجودقو قيلطتلا نعل اخ نام زىلاقالطلا فاضادنال . (تةلطتكسو هاوق)
 نعة.ئانى اتاهتاالا :رردص٠تناكناو ىهفامامأو نامزلا فو رظ نم اهنوك-ل تقولا فب رص تم

 م

 ل 1 3 ١ يضءناهنانءلحالاد :اهحادتعا عمو ومن أ معلا ىلعو دنت هال رولا ىلع ةقماهتدع
 0 كعضو ل ءادّتباريتس وةرشعلاو روش ةعرالا ماس نمددسعلا ءاضقنالّددالف ةرشعلاو ر وهش ةعبرالا ىذم لبق كا ا لج | تا او 1 0 2 5 7 لبا ةرثءوروهش 0 ىلا تا ا 0 ا ا 1 ا دا 0 0

 نر تلفن معلمو ر, | ت رهتلاو تضاحاذادانتسالابل وقلاىلعو توكا كب فراصتقالاىذغم اذهوتولات شو نق

 ب لا فيعض هنكلاهتدع تضقن ادقف ضءح ثالثن روم قوم لمق قلاط تنا هإوق قالطا| امه فاضملا
 اناور (دن ]رب سهاقلاطتنا موءلاا4فلاقو سفااهبكتولا عرج (نسالبف اهعكن ناو هلوق) نمش

 00 مونلا اههك-ذو فذسملالوق نم موهفموهو ةيفانم ريغةلاح ىلادذ ا هئالاوغل نوكم' الهنارهاظل او



 (نيعملا تف نهى اهزحنا) ا 00

 حلا اذاا:لءجاذافهلوق نكل ها نيمفوكلا دنع اس ةلك ناكم ةلكلامءتساو روم دعب لاق هناكف
 قلاط تناهلوق لديرك ذ هنالاذ اربع ثد> جور..لاةءداتماذهى هعقوأ ىذلاو اذا مدقت م دعل ىلا هلعل
 امنا هناي ىبلب زان ءنيهاشهشل|باحاو ىاشلا رك ذ اذكر ههشلا سارءاحاذا قلاط تناروملا سارمملا
 ه-.ذعقاولا روكدملا ك4 !ىقلاوأ اذاب ريرعتلا نب قرفال هناىملا هنمةراسثا اهرت ذ مدع عماذايرعع
 الفد ئابحو اذاو ىلا نم لك. هرم.ءلةروك دملا جو رملاةرامعكلذل دوش ورفز نمب وان فالخلا

 ةة.ةحدوجوأ (ةكملخدتولام قاطتالف هلوق) ىهتنااذال دي لارك د للعلا فىلوالا ن اىلا ةجاح |
 لعفتىتح قاطتالف لع_ةلاب قلع اذكح رو كسل ىوأرادلا لو خ دف قااطتنالاقولو قراعتلا ْ
 سب هسا طرشل | ىنعم ىل_علمعذ هل لغاش هنا ىنتغم ىلعاف :رظحدرال لعفلاو فرظا ىف فرحن ال

 اذ كحو هنوديدجودالو فرطلا عما فورظلا نان عمللامهنمدحاو لكن اوهو فراغلاو طرشلا 3 و 5 3
 ىلعاةباسن وكب فرالا اذكو طورشملا ىلءاقبا-نوكت طرمشلاو هنودب دجوبالو طرمشلا عمات طورعأم ا 3 ولا م 2

 دصقلاراشعاب ىجروه له كرتلاهغلب قءاطتلا (ةعاخ) يارد :راعتسالا تزاكل ايراهدق فوراقملا ره

 ىضتتقم انش لاقو ةملال ري ثرظتياف ةءاخوأ ةملاخانهانعم ناللوأ شوب لول دهرامتعاب نئابوأ ]
 نءرردلاب اص نهمدقتوا:”ايعق اولان وكم ناةءانكناكة غلىأ نم ةياخ فدارم نايمه ا

 نئا.ااهي عتءام فداراغاض أانًايهنعقاولانوكيمعب اذهوهدصق.الهظفاب عوقولان اةباردلا جارعم |] + 0
 كرتلا غلف قالطلا عب رصدجو نا ىنعب ها ناكهغل ىأن هب رض مي رصلاهن عقبام فدارامو ثا لبر 1
 قالطلا رص هفدحونالةيب رعلاو ة.سرافلا اهعام نا ىضتقي حاتفملامالكن انهىوملانع قساملا 0 4 ا

 ريغب دعت رك ذي نامزىلا ماكتا|تقونع همكح رخأتوهو « (نامزلاىلا قالطلاةفاضا ىف لدف) ا كى كاي

 سهى ةاههكت دقو نيماقااطتن أو ةىضاملا نمر اىلا هتفاضال لماشريغ هنكل ةياتع اطزسهلك 0 2/4 ا 58 0
 هنا ىرئالااضن أرنؤم سمال فاضملا قالطلا كح نالرظ: همفو ىو اهرق وره لصفلا اذه قر زيامم لاك لوو ني 7
 ناك (ملاقلاط تنألاقاذاهلوق) ةاسم هريغ ل اوعثلا مدع ىوعدقادنتسءالارصتقم قالطلا ع و وك دار 7 0 1
 قدصىأ (ءاضقلا فن دهلوق ) ىوج طرشلا تاودا نماهريغ ف ذحزو<الهنال ناردقد ناب اوصلا فا ا 216 ه0
 اذاه هنمءز لوأ ىف عقبفدغلا عج ىف قالطلاب اهفصو هال (اممفءاضق ىدص الال اهو هلو5 )ءاضعلا ىف 0 - ا 0

 فرطلاو فرظال ىف هلك نا هلو قدصب الف هءاعف فخم همفو ماعلا صيصختل اىوزدقف صضعملاىوت | 6 0 0 4 7

 دقف ضع.لا ىوناذافدوحو دوهملا ىف تدهق لاقب اكىكي هسنماهزج لغشأ اذا لي باعيتسالا ىضتقدال || ””بني 0 8
 قالطلاباوةصو هنافادغ قلاط تنأ هلوق فال ف فن هدف ناكناوءاضق قدص.ف همالك ةقيقح وز 3-3 ك4

 ناك اذا قدص الفز اجوهو ماعلا ف صصختلا ىوزدقف ضعءلاىوناذاف قرة اوهودغلا عمجيف لإ مع 7 0 0
 موو ه »جا موب تعد فالغرهدلا قوارهدلاوا ىرع ىو اىرع نموصاللاقاذا هريطظنو ف مفذت همف | 0 ا
 لوانتنامماهلالوقب نا لئاقلو ىاز همدعو فخ لاه ف ىوتسافموملا ق-ىفأز حبال موصلا نال علا | يم 0

 نهال هئازيان موهفرنالاو طسولاو تالا نممسف مهوّبامو كلذك سيل د غلاظفلودودحلا ةقفةءادار ذأ | 3 //
 ءزم اظفل قالطا نافزاحماو ةقمقحن |هىدارملا نااوحناواص .هةراهنلارخ همن نوكتالذ نحو هدارفأ | 0

 ةدحاو ىهفهرخآو موملا اذه لوا قلاطتناراهنلا طسو ف هتارعال لاقولو ديان عةلاحمال ازا لكللاةداراو |
 ادحاوالا عقبالف هرمآىفاعقاو نوك موملا لوا ىف قالطلا نالنمتن" تقلط هلواو مو.لا اذهرخا لاقولو أ
 قلاط تنا لاقولاذكو هلّواىفامةاو نوال موملارجآى ىالطلا ن الن اقالط عقد موبدلارج ايأدئاذااما أإ
 ناقالط عقب سيماو مولا قل الحتنن ا لاقولو ةد.>او عقب ادغوب موءلا لاقولو ناقالط عقب موملاوادغ |]
 ىناوهف.ن> ىا لود قنيةنث تةلط دعدس و مويلا ىلاط تنا ىلا قولو هدد_>او عقد موملاو سمالاقولو |

 |هيأديهشلا ماسدلل تاعق اولاو ىواتفلاو نقلا ىف, ذ لاق الوريثك آل قلاط تن | لاقولو مناخ ف سوبا
 ةيقفلالاقو رات اوه ثالثلا مقيريثكالو لءلقال لال تنالاقو ةصالخلا فور ات لاوهةدحاو عقب

: 1 ِ 



 18 (ناكسمالنم ىلع)

 000 مو هل ص الوهو ةقرقح فرظ نتن ةهلو5 نالو مدقت ام ىلعةد- > اولا ىلع ءازحالادزتملام

 ش نيدلا ىرس لاق ىجلب زدابز نب ن- 2|لوقوهو باس | فرع) نات عقير ةرد_دعوافرظ هل_عدامال

 5 (ثالثن نتنثو ةدحاو ىون ناو هلوذ) نأ. ىلا هباغق محراذكو رفز لوقريدقل | غم ىف رو ىدنف دا

 | نةنئوددحاو قلاطتناهلوقكت داو ةاسالو دم نكلا "ناو عمنا ىنعمدوحولا جب الوخخدلم تناكن |
 ا قلاطتنالاقواو هلوق ) الوااهمالوعدم تناكءاوس ىأ ىعاقاطمثالثلا حقب نيتقل 'عمجدحاو ىونؤلو
 ىؤاذا اهءالوخدم تناك اذاث الثا عر ءوقون هرهن ماس ىلعف عمو اواولا ىتعم ىوت ناو (مانتنت قنشُ

 ١ ا نارردلاو ىن.علاو ىلب زلا مالك قل ودلايديست لانا لعت هذمو عم ىنعم ىون اذا اتلطموو لام
 |١ ملكرويكاذن< رفتلاتأر عقر لاما هوارلا يده ىرتاذاام وتدور فال ركل ْ
 زوو ةنكاسةز مه مأشلا حامصملا قوىفاقتالاهلاقةزمهلا نوكس (مأشلاىلا ءلوق) تارا

 ١ ةلنو ام ةعاط ناانقنا لاق هناك لوطلاب قالطاافصو هنال (ةنئاير دز لاقو هلوق ) اهقدفخت ا

 1 لمتال قالطلا س.نواهاكن كامالاىفعقو عقواذ هنالرصقلا انهفصولنالا الق انئ اء ناككلذكلاقراو
 | لوطلا قالطلا ف صواذا هناد.في همالك حيرتف نا عتباركا هكحرصقو مسد سدل هنال رصقلا
 م أعلا ىلا مه نمو نما لوق دعب لاق ثدحردلا فام هقفاوو رفزد- :ءانثادب مةاولانوكحب: ةقلقخا

 أ اتانوك ال لوطلاب رول هناللاةءال ىياب زلا لاق نك-ل ها 5 وأ لوطباوقصرملام ةيعجر داو |
 ١ نا درق نال را ءائوق أةناكدلالوةنانال ل وقلا اقم دنع لاعاقبا نك فيكف:دنعأ

 5 ١ ه1 نوك ناز 0 ما ةنوطبلا عقت نازاف ضرعلاو لوطا اذ.في مش !

 | ى قالطلا نودتأرال مأشلاىلاهلوق نال ةوىنرعلا اقر قأ اذ_هوةيانعلا لاق ها ناناور
 جيا سل تالاوا اذنك '(خارادلا فوأ ةكمفوأ هلوق )انثي نوكع أشلاىلا ةقءاطت لاقؤلا|

 / 1 ءاضقال ةنابد لكلا ف قدصرو نءاصت تناوواةض رت تتاووا ةلسفوأ ة ضم قلاطتنا ءارقك

 (ولر | |روسشلا سار ىلاوا ةنسىلاهلوقك هي قلعت سف كلذوكو تضرئاذارا تلا ذاؤا تلفخداذاتدنءلاقوأ
 0 | لاس هنال ناكل ل انحلال قدلطل انال (لاحا ىةعقأو ياهلؤق) هحرشو ربونت ءاةشلاوا

 أ امل دباولو ىابزلا طخ نع انش ىكحلا اذكق ناكملاب ضتخعام ق.قحلا ىنا ليز دق حلابرب عب ىكح
 | ىنا 0 (قيلعت ةكمتلم:داذاو وق) ىلواناكل ةءفانلاالد ملا صام قمقحا ا هل وق نم
 ١ كلو دالاقوأو طرشلاه مد فر اناا نال كل دودو اكنالسسقوا اذكى كسل قوأزادلا كلوحد

 / |١ ص 2 ىذ ْكَدضدح قو ىرزخا ض٠ ىت 5 2 ىهو كض.ح ىفو قاعت ءاسم !ابولوزجن» ”كض.كوا |

 ١ قرت هلا نال هفلح مون ىوس لالا سمي قلعت ماناةةالثع ىحمىنوزيجضت مانا ة ثالث ورهطتو |
للط :قااطقو زيجت : هلمقو وغل ةماسقلا | موبو لقت ماا(

 ارت هس مقرن ار ادلا كاوحخدق ةندح ةق

 ٠ هتارعال لاق عاد اس كلا لأسو يتلعت مضت ناوأ
 1 أ قراند أن قرد ناو د# نعأق فر ذاندنهأب قفرتناف

 يمظأو 5 ةرذع نمو ثالث د ةمزعقالطلاو قالط تتاو

 أ دو-ول !ىلاتناكن |[ طالانأ لع أو ىنعملان ءرد ٌتالماهبصن ناوهدحاو ةاثالث غفر نالاقفعقب < |

 | نصنولت ن ردع كل ودق هلر هك جىلعد . هنأف مودعم ىل| تن اكناورادلاق قل اط هلوقكر يخت هناف 1

 |١ هن حرصملاناعمز ف3 نان رااح نهو ٌكذخ قى ل 00 ا

 اا د_ءاوق نا رهظ هنو ىرخا تضاحاذ االا عقيل هنار دلا ٠ نعع انهذقور دل |ىقهنع لقنام ىلع ط+ اق :

 : ا و را كاملا !لبق<ال قالطلا نال ىالن لا لافت سل ١ أهرمق عقب ثدحرفز :فالح وو<ورومثلا سار ىلا اءا اًمْسلا لاى واط تناملوق فو ةدلكالة ملء ْ

 31 00-- تح ,.)و 3 أ : قاهل ع ناك عاق الا ىلع هل اد اذا اناعحاذ 1 ١



 / نأك اذاام الذم ف سو ىأ ن نع كلذ ىوربةدحاو عقب ثالئوةدحاو نمبام ل اقولواضد أى : لا طع نع ا 0

 م 0 :قأأ لاع د || مم

 ١ 2ث نك اصلان الث انام نافل نيتقيلطتلا فصننال(تاقيلطت نالت قر نال ٍ

 ا 000 ىهو ةقماطت سدا سو ةقماظت ثانو هقنلات فصن قلاط تنأ لاقولو رو رض تاب اطد |

 دع أ اذار كتملاواركتمةتءلطت لكك ذ هنالا + زك لماكشن 9 ءز ةققيلطت لكن م هعقو |هنالاثالث تقلط ٍإ

 | هد_>او قلطت ثمحاهسدسواهئلثو ةقلط7 فصن قلاط تن لاقاذاام فالخي ل قالاريغ وكما ركتم ١|

 || نمء ىلااه شعت مضفةدحاو هقلط ن مءاز-الا نوكتف لوالانمعنوكمف فرعم تل !اةلاو ىلاثلانال

 | مز ةسناثلا ىلع# ملام زب ىح ةثلان عقتالمةرئاث تعقوئث لضفوةدحاو تماذام لمكحتى- |
 ا نا طوسملانع هررتلاة لدقنن ركل هرمغو طمحم ان عروتلا فاكر ات تاو راكم عوز ان ل 0 ١

 | لك نال(ت ا ءاط7 ثالكلبق هاوق) ا دب سسك رااداحتا ىف مضالا ا

 0 |ةقلطد وكت ةاط فاصن اةئالثنال ناتقملطت عقب هنا يمعل او هلوق رردثالثل_هعف لماكت فصنأ
 1 ناعقيربد ق2. حراش لاراشا(ةدحاو ةفلط عقب هلوق) ز رد ناتقلام كصعفف فصنلا لماكت و  ةفصنو ٍآ

 اك فوذحم عاد ةءهرمد هنا ىلع عقرلانو ١ نار ودع لب نمعترال و فود له لعاق هنا ىلع عفرلانةدحاو |

 | لات, ناألامهللا الام لعمق فاول قط ”لادبا هناوصةدحاو قلطت ىنمعلا لوقف ئنحو ىتدعلاءركذ ا

 50505 1 راس املاتسالا ىلعمدحاو ف تصتنلا لات اربوحت ىلا قاطت يدق: راثاهنا |

00 

7 

 : 00 دم رتب نزاع اورد ىذلاو هو فو ذع فوصومل ةفصةدحاو نال قب نا قب ةدحاو أ

 : لاقانافاهئاهتناال لدي ةياغلاءادتب |ناةفمن :-ىلادذع لصالان الع ءا (هقم :>- ىأ د نءاذهو هلو ا

 || نال ديالو ةزادنعو نات ع ضف نال در امه دعو ةدحاز را م ىلاطت نام
 ١ اامهذدعو نال“ عقب عزا ىلاهدحاو نمون ان: عقب تالا :”ىلا:دحاو نم لافوا ا الع ىشدر وصلا هذه ىق عقب )

 | ىلاةد_-اونمبام قااط تنا لاقاذافن ؟ نيءاموامهئم لك ىف ناتن# ةرقزدتعو 0 1

 (|دنءو تال. ىلاةدحاو نيدام ل اقاذأو ئث عقب هل اردر دعو ناتنت' امهدنعوةدحاو ةق.ز -ىأد دزعو نمدن* ا

 ١ مالكدعب ىنلي زا حرش قو ىدذجر لا فاذكح داو رفزدنعو تال“ انهدنفو وت دل ةفتح ىأ ؛
 8 نهنالف نس لاس افرعرثك الان م لةالاو لقالانهرثكا الاهيدارب مالكلا اذه اثم نا هيب تالوأ'

 |. دار دد» نات الفا ف لوقأو دان عشلاو ملةالاو نمدسلا نمرثكالا هىداربو نمع.سىلانيتس

 اا كح هنوك مص ناو لقالا نمرثك الان اكس اهب كلا نوكمىتحاهنملقاالةدحاولا ةقلطلا نال نيتنئ ىلا
 11 ةةانالانسح راسبق ورانملا هلال نا عاما او مامالا ن مم فالذملاو ىوجرثكآلان :هلقالاب

 ا لان ل دراق لوقت لاقفو ةر ىعدالا باح دقو رذاقاغت | نعي اغلا لو -دفل اىلاةئام - نمىلامنع

 ١ أ لحرق لوقت ام هل ل اقف نيدحلا لواننتال نم ةلك تال دحار قلط: لاق ثالث ىلا ةذحاو تام قلاعأإ
 || ىأ اذه لثمق نسق | ل اهتةرمدقف نيتس عست مان وكب |نيعيسىلا نيس نيب امل انت كل: - 5مل لبق

 ا لاقولو ىوحجام طق ىلع لك رقر لود لعاذل ه لك شب اك لوقاو ساسقلاهال ن 0 1

 | ىلعي هدحاو ةفينحوأو نانثث امهدنعو رفزدنعءئش عقءالف فالخلا ىلع لق ةدحاو يلا ةدحاو نمأ ١
 ا ئثلانوكب ناةلاح سال قاف:الاءهدحاو عقب لم ”وىأب لا طح نع :عش ىرتا ىلا ةدحاو ن ,هاذها ا

 انشد اوئشاتسلنيتركتلا ناللاكش ا هسءفو قلاط تناهلوق قسو 0 ا

 اورع نبحانر نيرفظمن عععان ىلع نب كلل اددعنب بيرق نيكل ادع يعدالا(ه هت) ىايزتباغا]

 وا ل وخال رع: 0 م هع



 ااا : (نيكسمالنم ىلع)

سحلاو هلو*) ىوج ىجابزلا همهون كهل هلل هفاضالا نم سدلف هم: نيلحت ادريغ فارطالاو سأرلانال
 ا (د

 هيربعب ام دسجلاو ن دما اف ىوجاضد | ىيلب زلا همهون اك هلع ةفاضالا نم سالف حو رلارا .تعابءز هناف

 ح كار ش اءزحو رلانوكتنا حورلارامتءايدزسد سلا نا نم ىو دمسل اهركذام ىذتةم لان: نا قا ةليحازع
 ) فاليير» 0 : (جرفلاو هلوق) ىليزلا مالكن هرهظ املافال هلل ةفاضالا لسق نهحو رلازوك. الف دسحلا رامتعاب
 فو ا م ديم || نءهناوح "صام لك اذه ىلعذ تلق ناف رمل | ند ةلاليرمث قلاط كسادلوقب عقيفتسالا اذكو
 3 ل 7-0 مهلا ىف هدر ىفاةتالاهب رظنام تلذ ىناقتالا ه.فرطن اذ وهانععتسالانالريدلابناح ف عوقولا مدع

 ةعيالا_ 0 هماعملاةرخ الا نود لكلا فامهدحأ فراعتزاوج هنود برفلا ف عقبو يرفلا ىنععاض» أ عضملا ناب
 / 1 : هيلي
 0 / 0 نوه جيتا كتافرميلازلا دا لبع ةنال (ئانء زي كاوا داون) جورسلا ىلعجو رفلا هللا نعل مالسلا
 ىفار :٠ دفان ا سفئاانالع ملا فال ررد ةيورم لمتلا تراك قالطلا قف ارسال هنكل قالطالالحم
 ا ا ا.“ "نا ارهاق لاقىل لا نعىزءىدعتلا ىلاةداحلا مهعل هما فاضملاءز< | ىلع رصتةءفهقح ىف زق“

 فاجر م ل أ ةينلا هيعوقولا ف طرتش لذا عيرص خت اشلا زمنا ىلاوا لكسلا نع هيرمعللاءزحا ىلا فاضملا نارهاظلاو |
 تت 1 ك0 0 1 بيعاذه لوقاو ها ارهتشمافرعهب .ريبعتلا ناك اذا هريغ ىونول ءاضق قدص ال هنا نمرمامديؤب اًذهو
 8 ب را رتحالل سيل عيئاشلا» را مهد. قو دوج قالطا حب رص ركذدل ضو رغم ن الا مااكلا نادم

 عوقوب مهضعد ىتذأ نين لغسالا كفصنو ةدحاو قلاط ىلعالا كف صن لاقرل ةدالخت ىنال نمعملا نع

 ! مثىناثلا نود لؤالا ىلءهراصتق الهمسنلاب رهاظودور اهاعنا و د اوتءتوامهدح | ىلعرموتق اول

 نيتنثو لوالابودحاوةنالثلا عت وأفىتهب نيتفاضالاريتعامهضعب و هلوقره اخ مىلاقرهغلا ىفهّمأر
 ىلاو هلوة) ىناثلا ف عون ماقافت اهدحاو تءقوا .هدحا ىلعرصتق اولر هل | ىف هلوق نا فرع همو ىفاثلان
 نسلاو ندذلاوردصلاو مفلاو نذالاو ناسالاو نطمااورهظااو ذةقلاو قاسااو فنالا اذك (حمادلا
 ه-_-رشورب ونت عقواس ,مءهب موقريع ولو هل# | نع هيرمعب ال هنال مدل اوىدثلاو قرعلاو قن راو رعشلاو

 | هلع هلوقو ب1 ىنأ ادب تتىلابعت هلوقل عسا نع امهيرمعتاقلاودملا لبق نافاض:أ ىلقلا دازبو
 ىلاعت لافاذ 1و مهب ولة نبب تفلأ ام ىلاعت هلوقو هلق مح[هنافىلاعت هلوقو تذخا امدلا ىلع مالسسلا
 اذا تح ةردنلا هج و ىلعءاحاغناوافرعالو َةغل هلامعت ءارارق#ا فرعب مله نأ بيحأ مهني فلأ هللا 0 5

 أ ناف ىرتلا ناسللا, ل جرلاودسل | ىلا فيضأ اذا قالطلارعا ىف طاّمص نا سس هن امهداز لالح تاكل
 | هلوذ) ها ىكرتلان اسالابا ويلا فيضأ اذا قالطلا عقب هنامهفي ىذلاو تاذلاو هلت نعاممب رمعد هيف
 ا هتلضن همف ك4 تدثيف قالطالال نوك.ف حاكتل ا دقعد هد عدت #مءزس هنال (مناىفاشلاور فز لاقو

 أ للا بلغت هريغ ىف ةعرجا نال هملا اكن ةفاضا فالضم عئاشأ* رجلا فاك لكلا ىلإ ىرس مثةفاضالال |
 5 :رحما قالك هيلا حاكتلا ةفاضاز ودام هل<عوديقلا لك صّدخعخ ديقلاعف راعرش قالطلان ا انلو ف

 أ ءئاشلاءزمما فالخم هلوةوانذعش لاق اب ز قالطالالع نوك.ةهيلا حاكنل ةفاسضاز وح هنالعثاشلا |
 | كتل فاضأرل حاكذلا نملوالا لصغلا ىنهيريهظلا ىنرك ذاع لكشي هيلا جاكتل اةفاضازو ع هنال

 كوحوواك أر برقاال لاق ناف (ماءالبالاو هلوذ) ها عمدا هنا يدحلا و ناتي اور همفأر لا فصنوىلا
 الثمدسل اىلا هفاضان او اهافتا ارهاظءواءلوم ناك أر هظك . ىلع سأر واروش !ةسعب راكقنعوا

 آ حاكتلاك (ل- بامان مناك امو هلو اززهش ةراكلاك ةمرجلا باسسأ نم (بدسسلكو هلوق)

 عمال هلوق) ا:ه2 ةراحالاو همصولاو همها اذكحو مه الاهدي ىلا همالاءارمث فاضأولفءارمثلاو ا

 فاصنا ةثالث كدقلط لاقولو هلوذ) رهن لكدألا نع هيريعد ال ىذلا ىأ ( فالعنالب نيعملا» رح اىلاهتفاضا

|! 

 يق م



 (ئعلاف نءىناثلاجتا) 0

 رك ذاع ليواتلا نملسجاةعصيف ديال نمعلا مسا ىلعردصملا لجاذا هنا كلذو قالطلا تنا هلوقريسفت
 ةعصمدعقالطالاىضتقم (قالطلا قااطتنأوأ هلوق) ىوجةغلالاوه رك ذيلوت آل وأن قبو
 قجرملاوهو مالسالارفخ لاقهبو ىرت أ: دحاو ردصملابىون نان عن زوتلاب امهاونناو نيتثثلا بن
 ىمتسا هنأملعاو (ة.عجردل و١3 رم عدز وةلابامهوتبمل اذاا:هدسقت نم ةيادلاىفاملافالخ بهدملا
 نءىوج ىدجرب سل هنأف نئاس.ااب قدلملا ميرصل ا قالطلا ا دعجر قالطلاهر عقب مب رمصلاا موق نم

 (ةدحاو ىونوأ هلوق) ىوج ةبنالب اعوقو ىأ فوذحردصمةفص (ةننالب هلوق) ىدتجربلا
 وذي1ناو ةد>او عقيريدقتلاو ىنعملا لع فطعهنارهاطلاو فذصملا مالاكن هه! فوطءملارطاي
 هنم ى.سولال ل هاش هقالطاو ررددرفملا هلو :ة.الف صح ددع هنال (نينئوأ هلوق) ىوج حلا ىونوا

 دةقىل والاعم ننملا ىوناذاهنان رولا همقعتو رحب وهس ةرهوجلا قامو نيدنثلا هن لبق ةدحاو
 اهنال(نيتنثلا من حصن رق :زدنعو هلوث) ىو اهرقاو هااعقو ناتتمالا كلم ىف ق.ملاذ اوثالثلا ىون

 «ةتنوغلتف هيلع ل ديال سنحلا طفلف ضحمددع هنا لوةن نو ثالثلا ةعص هرو رض مصدق اللا ضب فلاي 0
 درف ناعوت درفلا ناريغ هناعارم نمديالف در غم ظفالا نال سنملا عج موكل تدصامناثالثلاةسبنو ناك تاليزب 1

 كلذك الو هلة<طظفال نال هتدن تعم ىون «مم اف سنجلا عمجوهو ىمكح درو سن ىف داوهو قيقح ع ) عا يلو 7
 ةينمصنق هلوق ) لد ”رحلا ق- ىفثالدلاكاهقح ىف سنجل عسج هال عمبف ةمانوكتناال اةينثتلا 0 5 0
 ىلوةبوةد>او قلاطىلو قب تدنءلاقو هلوق) ررد نجما ما ىاىييعاهفالط سنج كلذ نال( نيتنثلا | نديم. . الدو 00 31
 أ تناقلاطتناهلوةكراس هذ تناراهذانعاستءالل حلدت !.مهةدحار لكنال(قدص ىرخ!قالطلا ||| ني لاي 7

 هانمدقا م همسنلابرهاظوهو از ىنانلا مالكلا اغلالاواهبالوخدهتناكناناتمعجر عقذ قلاط سس 0 0 - يور
 اماق ,رعملا ىلع نالثلاة من ىواسطل ارصقوالف مالسالار دق نع ق.سام ىلهاما ةرادفا نعد. قتلا نم 30 ب /ل ناي ىلإ |

 هلوق) ره: ص اصح لاقإك امني قرفالفةروهثملادباو رافد لصالة دسحاوهنعقيفركتملا| 2في 0 6م
 هيربع اهفزوتلابو قلاطتناىف ةق.قحلاىأ عضولا قب رطب ةفاضالا (حلاقالطلا فاضاناوأ ) ىبر 0 و
 هلامهامدع عش ناكوردصملا ظذاب عاةبالااضد أزاحما نمو انش لاق ةملالمنمد كةءقرك هلهجلا نع وب 0 1 20

 لاقتف ةءقرلاو ف ىلعمدي عضو ولاما كسأر لاقوأ سارا اذهكدسحلا نءهبريعد ام ىلاراشأ ءاوو ىسوتنا|| / 0 0 0 * 
 ةبلالبن بث لكلا نع ةراسع هلع هنال مدالا عقر قلاط كنم ةبقرلا لاقوأ قلاطوضولا اذه تفي ماب تاني 0
 هيرعنامىلاةراشالا هفتدجو اهتءةرىلا ام شمقلاطوضعلا اذههلوق ذارطن هورس |نعأ] كرب 97 "ا /
 هاحاما قرقلان ارهظ مث ةمقرلا نود سارلا ىلاةرا شالا, قالطلا عقو ثدح امهندب قرف ىأف د_سحلا نع : نهرا
 ريونتلا فاك مصالا فاض اعقيول سأرلا ىلعهدي عضو ول ىتح ه.لاراثاوضعلا ىلع ديلا عضو ةهج نم ن 1 5
 رردلا ىف هركذام ىلءاسا.ةقلاطوذعلا اذه لاقو دي عضو نود. ةقرلا ىلاراشاولاعت عوقولاءاضتقهو خفرلو

 ىلاو أ هلو3) ندي نجني وضعل ص. صنت ىونولو عقو قلاط سأرلا اذه لاقل بهدي عض ملاذا هنأ نم
 قس الوضعمىلا قالطلا فاضا ناًةيانملا نءىوجاد.سلا هل ةنام كلذ طراض (ةلمجلا نعهيريعب أم

 هدفي ناسنالا قب اموهذاجرفال ةمسنلابلمأت همفو مثا عقبالمدقف ىدناو عقب هدقفي ناسنالا

 قالطلا عقبالاترهظلاكه وكون طملا نم قأسا<ضقتنباذكوهبلاهتفاذاب عقب قالطلا ناعم
 قالطلانوكمف !متاذريغءاستلا (ىلاطتنأ هلوق) . هدقفب ناسنالا دال امنا عم هملا هتفاضا
 هلعو ةنك رلا قذعلا حامدملا ف لاق (ملا قنعلاو هدق راك هلوق) حاتفملانعىوج اهلج ىلا افاضم

 ةصالخ لاق خاشما قالت مدلاورهظلا قو ك فنو |كمج لاقاذااذكو ىوج ىريسفت فطعلاف

 | لد اورج ةرهوجا فهمتو مدلا ف عوقولا ىلا ةبادهلا بح اص لامو امهب عقبال ناراتخلاو ىواستفلا
 لاقت عقب قلاط كءضب للاقول عسنلا ضعي ىف مقو ىفاكلا حرش ىفةسئالا سم لاق رده همدووقب
 (ندبلاو هلوق) ةياغندبلاع.ج نعهيربع.الف عضرلااماقكفصنوا كضعب وهانتا فيت اذهو
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 مالكلا نال مهتسإ الدرف تعن هنا هب ادخلا س- اص لوو ىلب زا لوق نارهظ» هوءاضتق اتا هنالاضأ

 ىاوملااماو اعاطمالةارلل ةفص هنوك دق قالطلا قمالكلاناروهظل مقتسالو اردالال :قالطلا

 هعاضوا عم ىف ةهنالة.اكلايرابخالا ىنعمطةس مهن ك21ءامن الا ىل القت عراشلاو ةغلراسخ اللاهنالذ

 ! ذاق ىضانملا ظافلاك لاحم ىفاومن اعم توم ىلع لدتاظافلا ءاشن اللراّتنا ىّتح دب , وغال ا ىناعملاريتعا

 نم عاقبالا عرمشلا تدم فلا ىفهذ ةودوم ةأرملا نوك ب جو رامنالا ةغللا قوهوكةةلط لاق
 ردصا اق الاثالثلا همن همق عد ”الفءاضتق ااه .انمالك- || نو .:مالكلا اذه مصل ءاضتقاملكتملاةهج 1

 ص.صخلاة. :كاضفللا ىفالازاحنأةمن مصتالوزاجلا ب رطب مدت اغا ثالثلا ةمننالو ىضتقلل موعالذا
 صيصختلا ىوتو لك ًانال ف لح اذاام قال هت 5 لمعلا :«ةماثدش ىونوام اعلم لك بال فلجنإل دوو

 ىناثلا نود اظافلالا فئالظو نم هنال صرضاعلا لمقمهن ظوفاهلوالاناامهنيب قرغلاو قدصتالهئاف ]|
 أظحعوهو ةعجرال ةمسن لوفر ءاضق صصصختل 0 .ةءالق هل موعال ىض :ةملاوعاضتقا تن هنال

 ىناهذذح بحىتلاءا لاو >اواهز " دون وسنملاءاتانهءاتلا نأب درو لبق اذكءاتلا فلست ولا

 ضرملا قالوةدع !اىنالالصأ ثرالا نماعنام نوكمالف ةيعجز مقاولا ناك محو هملا بواملاءاتسنلا

 ا رول هلوةلاه-ر ناك اغاوررد

 أ هيال (مارنك الا ىؤن ناو هلوق) هن : هبا:ءاوتدع ىضةىتحاهك رت ناس ان رسقلاو هعجرلاوه فورم اب

 هقلع| مزيت دق ةنانال اةمليو ةمئأأ ن نفض تلا ءاتم حاتم انو مزال نيعب ملا قلعت دارملار هان

 ىذتةارمسغت نالثلاةن اذكوو هس هءلءوةالصلا عطقدي رعيس اذامدصتوغل ف ةدعلاءاضقنابعراشلا
 لمح ىدموءامالادنع كل ذك تناك انالثو أ ةنئاب|مملعج لاقول هنال هش دمقر ردوغل ف نعمفس إي ظفللا ١
 ىناملاهقفاوو عا د_ءلا ىفا ذك ثالث ةدحاولا لعج هناالن منن ابن قملاهناةلوق لعانالكةدح الا

 لاطدا كلعال هنال هذان نكت ل ةنئاناهتلعج لاق ماهعجار ولو ثلاثلامهافنو نالثلان ود ةبونشنلاق

 رون ةمعجرف كلعىل ةءرالو ل قولو ةنئاض ك.لءىلهء-رالن ا ىلعلاقول هيفرعسملا فو ةع>زا

 اك ىلاعت هللانمب و هندب ا ءفالءاضقلا ىفتقلط قالط لوقل اذ ده نا فرع الو قلاطتنالاق (عرف)

 هءوقو نا نمرعملا فهر كح ام لطناث دحر مثلا نع ق.ءامديؤ» اذهوىدنحربلان نءىو#ا طذم
 راب نأ طرش ةمنالد ,ءاضقلا حيرصلا

 هدلعوىلاكلواولا نوكس نازوكوروك ذملا طرشتلا دض ىلع ةغطاعن وا: لساولا طرمشلا لسق رك ذدىبلا
 ة-.هجر ةدحاو عقتو فطعلا رثك الا ىون ناو ةلوق نمواولا ردح ىلع هه الكا ردقتف ىوج لاك كاالف

 لاقو هلوق) ائشونيلوأ هلوقل ةجاحلا مدع نمور كحذام مذنب : هو ةنانالاوأرث ؛الاىونوأ و. )ناو
 ركذك هما قالطالو ةقااطلارو . ذناف هظفل لة هنال (ىونام عقب :ةدحاو نمرثك !ىوننا يقاشلا
 هاك نئام ءااو خرم هنال ىلوأ لد ؛نثا لاكراصف هيوريسفت مصن او هن رص لاكر اصف هل 1 ءالركذ اعلا
 ناك نااقداصن ا ,ناءؤاضتق اورععت قالط تنا هلوق ن ال هتدنوغاتق هظفل هل < الام ىور هناا نلو هنع

 طفالاه.ضتقرالف بو رلا ةهج نم وةولااماوءو و ةٌءاقتنأهلوقك اق طم نك 0نا انذاكوأ ات اطم

 تعفدناد ةوةرورضلابهنومث نال هل موال ىضتةىاو انذاك نوكمالبك ءاضتقا عرمشلاب تيئاسمتاو غل
 اك اسظفللا ناك ذ ةغضحو ةظماغملا دعو ذتمةنون دملانال تال |فالذاهنمديزالا ة>!مالف ةدحاوأ

 ا سل ىالطال افا نال (ا» اطلان وكب ةقلطمتنأ لاقولو هلو3) ىلبزهتنن لمعتف امه
 | 5 دام ىلعوراصتق | (اقالط قلاط هلوق ىلا قالطلا تن |لاقولو هلوق) ةراغةمنلا ىلا همف جاتسقءاسنلاب
 ءاّبةقملطتو لقا ىف لمت اغنام .دلا نال مدن الث الثلا ىونو ة_ةماطت قلاهتنالاقلا هناىلا اريستد

 قلاطتناهلوق فكما هلءجن هرردلا فام امتع مل كلا نعةسلال_ءنرعش تالثلا لقال دولا
 قديدرتهةحاص ىأ(قالطلاتاذتنأ وأ هلو ثالثا ةمئاب عضد هنا فر وصلا قاب ىف ملاك ةقيلطت
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 ةغلوهذا كن ذك مضلا نوك نا تمن: 0-00 ةينالب عقو ماللارسكت ىلاطانا
 نام ناد يجو ولمأت ةمؤو ىو ادد تاالاق ها هدم ]| لع فقوش هنأك متفاافالخر طم ال نم

 درو قالك اه تت مماللادع ىذل افرحنارطتقيملاذا هنافاضن مضلاىف هلال

 رلاقورش" الار طاقم ن نمهَعل ] ىل_ءهفالخ ةنل ا ىلا باتصال اكرص اهب قالطلا نوكىتح هظحالمالو

 ىلءرصتق انا افادت نال تنس د اجر را ١ لع مالك ها عقيملاهعم ءاطلاوأ مالا فحول
 لمقاهةلط يوزاه ناكولو (ةقلطمو هلوق) ربدت ف مالا ىلعرصتق !نان فاقلا عمءاطلا ف ذ-وأ ءاطلا
 غلا ىفاذكن .حوهو ناعاس ىنأ ةياورىءاضقو تاناورلا قافتايةنادد قد ص قالطلا كلذ تدرا لامتذ

 : دوي الطلا مع وهلوت) رجم قاطت الهراها دان ةلاطاه او ول ىتدعلا فام سام ىلع يش ولاقت

 رددصم هةفد تصتلايّةدحاو هلوقو قالطلا ىلا مد جريت سمريجد لعاسفلا ناىلاريشت 0 ظافلالا

 عقب ةيئانفلا مالك زعم ىفلاقبن ارهاطلا ناكو هيلا عادربغ نمرهاظلان ء لودعاذهو فوذ<

 ىلا لع_ةلادانسا نم هضم ىف هل عقوام ىلعاذه لوقاو ىوج رهاظوه اك ةد>او ةقلط ظافلالاهدبس

 ا لعافلا هنا ل_عهعفر نيءّب ةدح اوف ذن.>و هيلع بورمضم قالطلاف انش هذعن ىفام ىلعامأ قالطلا

 ! رشرلوأ هلوقوأ مف هيت 'تالثل هنن نافع الاةثةلءلاط انلالاز ءاظافل !الاءذههلوةيزرتسحا 0

 ةنامد قد صب هناق قانو نع قالطلا ىرن نايا هدربغ ىزنولام هي اع درتالف ةنانالاو ارثكألا ٠ نمىأ ا دش

 ىقذىون وو اور قالا ا رجتلان | ءامأ اضأ ءاضق قد دن هناق اهركم ناك اذاالا 58

 ١ الملو لوعتسا هنالءاضد قدصت ددقلا ىنععاهريكحوواولا غب قايولا قوءاضق قدصت : ال لمعلا

 ١ ىضتقبامىزعوك ذامو ةناندلاو ءاضتإ ا!ىفىنع ىايزاةاطم قدصت ديلا اذه ن نم قلاط تنال اقل

 ||| اذاامأ ثالثلا.هنرق «ملاذاامد.ةموهو نيهاش عش طلغى لب زالدازعو طقفءاضقلا و قد_صرامادهنا

 || تالثد .قلا عةرروصتال هنالاقالطو:.1هناءاضقلا ف قد_ص , لان الث ”دمقلا اذه لا تبا لاق

 رعهلا ف لاق نمترم لافولا سعف حادا هت |دمقب لء ءاعّدلااذهووغلي .الثا اكحنل ادىقملا فرصناف تاره

 هعوقو نكلايملا جب ادعت ةنايدلاىامأ ءاضقلا ف وهاسغاةمن كا جاتحال ع رصاام- هوونا لصاحاو

 | لوقو ه- - زنط قالطلالا اسمر وأ هر تام زئادب نالت اع داعش انس ةينالبءاضقلا ىف

 اظفلمقلاط ىتارماهلوة نمتاٌككلا فام بيتك ناكاذا اذكو قلطتالىونسالو قلاط تنا
 طرشءاذقلا ف عوقولانارعلا ىف هلوق لطس اذ بو رهغلا ف ل اق هملع عقدال هباك_ىلا دصق ىلع كللذد

 ١ هقول ا ماطة كمن ل قالطلاب هناسل قءسف ىن.ةسالوق ناد ارا نمن اروهظا اهءاطخدصق»نا

 || ةأرلانالعاو ها قاطتالأرقف اذه ىلعأرقااهجوزتلاقمث قلاطتنا تنتك ةارعاة نقلا نع
 ْ هعن دة ةرردملاعت هليأ من و هدد 2 ةدنرمج ع ن نكل ل دع هيدومشوا تهعماذا هنكم نااحغ لحال ىضاقلاك

 | اضن أدع ناكاذا اذ حاول اب و| د :ةب لوقلا ىل_عو ىوتفالراتخغا ىلع ل_:ةلاريسةدأهسقن نع

 ْ نمدأر ارملاو هلال شا,مسقن ن ءهعزعكالف ىع>رهنال ا هّوطو ه- ءأع مرح كالف ةعاق تن امكاذاامادد هلا |

 ريدعتالو ةارملادنعربتعي لدعلا دحاولارمخ نافاقلامال قب دصت || مدع د ىضاقلاك ةأر نوكأ

 )م ا حاكما | مدعوارملان اشو قيرفتلا ىذا اهلا ناش نال ىذاقل ادنع

 لمم<الق قلاوط تالكللو ناةلاط ىلع ةى-درف تعن هنا ةءادخا املا قلاط تن أك هوتامأ
 وههننرقب ىذلاددعلاو قءاطتوه قالطلالةارملاةفصوه قالطل , ذقلاطل ارك ذو هدض هنالددعلا

 ىلع لدن قلاطتاهلوق نا عضوتلا بح!:هلاتامههضوتو انالئاقالطدان اممعم فو دمر د صل تعناإ
 ةارملاةقصوه ىذلافع اضتقا لحرلا ةفصوه ىدذلاى .اطتلا ىل ءلدبوةار ااه ةدوهىذلاق الطلا

 ددوم ١ هددعترا.تءابو ةققح قءاطتلا قددعتلاا ناو هتاذ فددعتمربغهنالث الثا همن هسق خت هنالأ# 1

 ثالثلاةين نهيق عمن 2: ال 5ل>رلا ةفغضوه ىذل ااماو ثالثلا ةمن + ه3 مد الف ةارملا ةق- دوه ناسا

 [ضءأ



 ا ' ( ن كس ءالنه ىلعإ
 0 لب بسس

 ىدح وربع يف هلا ىعتسا مدعاح رص هنوكفطرتشي الهناىلاءاعا لامعتسالا ةرثك دنع نوكانا اذو

 داراواكرت ناك اذاهنا نمةمناخنان ءربنلا ام هءلع ل ديوا تكرس هنوكل ىحدشب ملاردانهريغ ىف لمهةساول

 هريغ نود قالطل | ىف ىله عسا ]م هنأ ن نمأضد ارسهملاىف هنو ىوجلا نعق.-افقد_ماللاوطلا هب

 رردلاور دلا نام ذشنم- لك شب تلق نافالصا هريغىف لا هعتسالا ىنن دارملا سدلو اريثك الامعسا ىا ها
 لمعتس مىذلا ناكر ص هيف هلا هعتسارثكام ناكاذا هنال لاكش اال تلق هسفالا لمعتس ل ىذلاهلارأ
 رداش ثءح ىنعم ىف فلا معا بلغامهقفلا لوصا ىف كي رصلاهصنو رفلا فاك ةحا ارصلاب ىوأ ه.دالا

 ىلا ظاغلالا للع هناف عفادتةيادهلا عقود قو ة-ارصأايىلو اف ريغ ىل هعتس لنا ازا وأ ة قمح

 بينات دعوا عمري نود قالطلا ىنءولامعتسالا رصلا نما شمل ك5
 متن: ولو ( قلاط تناك هلوق) بلاغلا ىلءىفو الا ةرابعلا لد رح )ا ىفباحأو فلا ىفاذكلاسعتسالا
 دوشااذاالا قالطلا درب ل هنا قدص  موامالو ًأاناكوأ انيغوأ اندعفاقلاوأ ءان* ءاطلا ل ديااذااذكو مالا
 فنصملا مالك باطخاردسقتلا ناملع ءاو ىوتفل اهل ءواله احوأ املاع ناك ءاوس ماكتلا لبق كلذ ىلع

 افلاق ةيزازبلا فا اهباطخضد.ةرهنلا امو ىأاط ىهوأ قلاط تجوز قلاطتنأ ىل-هل.قافتا
 قالطب فلحلا لّحتو اهقالطر هفلس رك ذ مد.دعل عقبال تجرغن قالطلاب تفلح ىناف ىنذادالا ىجرذتال
 مدعلةروصلا هذ_ه ىف عوقولامدعنا ىلءةيزازبلا مالك ىف ةلالدالذارظن هدف ها هل لوقلاو اهريغ
 ة.نالبءاضقلاىف هم ءوةورهلاىف هلوفو فنصملامالكف تاطخم دس قتلة دئاف هنمذؤا ىح ناطقا

 لوق نا ىلع ىو طرمش باطلا نال باطخأ م ةةغصلا تناك اذاهانعمب راطخلاب اهدصقي نا طرعتد

 طوةسرهظ مث اهون هنوكلاهكذ ىتلاةلئسملا فقالا عوق و مدْعَّنادمفي هلل وقلاو ىزازملا

 ثء-رعل ىف هر حرصا ع_:انوه ل:ةرابعلا ذهب درفس ل رهتلا بحاصنالر هنلا لع ىومناضارتعا

 باطما صوصخ ّنا لصاحلاو خلاب زازبلا اك عقب .الاملا فضب ملو تفلج لاافول هنالاباطتعدمق لاق
 اهعسارك ذو لاق ثمح .رعلاق كاذب رص هذ :اضالاكه ماقم موق و اموأ 2 :ممعال اوهام لد د ارم سد]

 نمنوكتال ةغصلان املا ةراشالا ةفاضالاكهوهنو باطخلايدسقتلاف ها هباطتك ه لا اهتفاضاوأ
 ففوق حج رصلا ند .نككرل كلذ نعتدرت ناف و عءارك ذك كلذ نمئث : ىل_ءتاقتشا اذاالا حي رصلا

 هنحرصاماضيأ هيلع ديو قب اسلاىزازيلاةرامع عم رص كلذ ىلع لدي ةيذ | ىل_ءدتنم لمح عوقولا

 تةاطلاقوا ىأاطةارعا لاقولو تقلط ىنارما لاف تد:ء نمل لمة ف قااط لاقاذ لاق 0

 تقلط ىتارعا هن عا مل لاقوةر ع هنارهأ م ءاوىقلاطةرع لاقولو قدص ىنارماهب نعال لافوان الث ةارعا

 اح عارذ نم قالا هءلح لافلو ذل الا قلطت لاهعما رغياهامسولرهتلا قو ءاضق قدصن الو هرارعا

 اذكل_فاال ىنمزاب قالطل انفال !فر وءتدقو متغلا ن ءهيفوءاضق قالطلاه.لع عقب ماوعلا لعقد
 نالطلا لع لافرءاذكت انتا ناكر ازخراص هنالممماع ىريف يقالطلا ىلعف هتلعف ناديرب
 هراحرمصم|نخعش هن رفظدا- ةور+ مهمااك فهد_>املاذك ل عفااللهنلو مار 4 اوا ىمزان قالطلاو |

 هتالط عقو نا لاقن هنال رص ىل مزالوا ى :هزام قالطلا هصنو ىنةملا ىلا ان زعم جورسسلل ةناغلا مالك ىف
 قال طلارهاوجلا ىلا زءمدياغلا نع ىوجلاد._بلالقتو ها قالطلاىل_ءدلوق اذكو قالطنا همز
 عقب هاون نامامالا دنعةمذل اىلع تفقو* د ٌتدح قالطلاك ل ءنارمال هلوذ قال ها هءنريغت عقب مزال ىل

 كادر ع ىو ناو ةوناستلاو كد هرامدم مالافوب 1 ناو عقب هاونا ف سوو الاةوالقالاو

 فذدخ ١ ىجتملاز ءىوج عقو بحاو كءاعقالط لاق ناو ه.ذلا ىلطت قالطلا ك.ءاءلافولو

 اذك مرت هنا عوقولا جدوأج اء فقوتالاو ه.نالب عقو قالطلا ةركاذم ىناكوا ماللارسكن اف فاق
 هّدرو هارعشلاق ار اان قون اهلا ارا انوكبأتا تالا وهو محلا ىلاق ةناخا ف
 الارز ان هذ ارماو دوار غو رهو جا هلع وصناك ف ذاك ل طم ىلع لاب ةغل منرللا نانر لاف
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 (نبدملا ف نم ىناثلا ءزجا) ا

 ابتدع ناقك.س-كسمالاق ترهطو تضاحاذ اف لوقت. نادارالفّددحاو اهقلطد ترهطو تضاح
 نب ىسعو ىل.ز ةئس قد رغتلاىفالو ةعدن عملا ف سنل لاقت جر ريختا لق نيتضءحتاب تضقنادق

 هيانعلا قاكةقيلطتلابقالطلا ليوأترايتءانثدنأتلاب(ناتتنث ةمالا قالطو هلوق )دمت باص نم نانأ
 حاكتلاءادتب |ىانتةمكلالا نال حاكتلا لطب هضعد واهلك رح الانيح وزلادحأ كلم (ةق”)ى +

 جرخ مث ةلسم سرح ارادنمةبب رحل ات>رخوأةّد علا ىناهقلطف هتك منيح هيررسولو.ءاسقب عنف
 ناوررداممقد# هعقواو نيل مسا ىف عقبال لاق ىاف سوت واهاغلاا تدعى اهقلطف ام-ءاهحور

 نائيض قدرك ذاك ه2 لوقوهو لال اهلود ىفقلطتورم آلاف سو: ىنالوق قالطل |عوقو ىننو كلم
 رخآالاهلوق فود لوقوهو لوالاف سود ىبالوق ىف هقالط عقبال هن اطوسملا نعى اكلا لقن هفلاذك و
 محا و ةّدعلا ىفاهقلط من هثارعش عد اهررحولام ىهو دل لا سكعورسخالم كذب (هبنت) ها عقب
 لوةوهو عقبال لاقو اذه نعضسوب وبا عجرو ل قالا فسوبىنالوةود_م لوةىف قالطلاعوفو

 | حوقو م دع نم عمتلاعمتو رمسخال نم هملع ىثمام ىلع ىو تفل اف ىهتنا ن اتعضاق هلاق ىوتةلاهماعو رقز ٌ

 ةفاضاىىلب زئار ذدق لوق اانعش لاق ةملالمن رسثلا ىفاذكهانااهئارمشدعب هتررحولا هذ قالطلا
 لوقلا وركحازءو ىناألا ىف هءلعارصتقم قافثالا ىل_عاهنكعو ىلوالا هلم لا نامزلا ىلا قالطلا

 لافىلوالاىفامااهسكعو وال اةلّكسملا ف قالطلا عوقو للعو ناكل ىلا طقق دهن ىلو ال عوتولا
 قب عناملالاو زل لاف ةمناسثلا ىفاماو ىنكسلااو ةقفنلا هلع بحتاذلو قالطلاةيكلال ىفاذملا لاو
 لوق بقع لاق ثيحريتعم هنا جاد زلا قالوا موهفملار مع هوه لهاهأب امرب رحتوادانا اهريرحتدبق نا

 قالطلاعوقو نالاوملعقالطلا عقب ملاهقلط مث هنارعاى رتش اول ىنعي عقب ملاهقلطو اهارتشاولف فنصملا

 نءوانلق املعقبالهنءاصقشو|هتكللماذا اذكو دحو بلو هو نموا هحو لكن م حاكذلا مامق يعرشسا

 هنا جاي زلارك ذالواريرحتلا لدم عسسل الهو لوطن اعد# ىلع ةباو رلاهذه ىجلب زئاذر دقو عشب هناد#

 قتعلا طفلي قالطلاع قي (هقاخ) حلا عناسملا لاو زانت ذاعف قتعلاك ءارشلادعب عسل او لاق ثدح هلم

 قتعتالكتقلط هتمال لاقاذاو لاح اهءلع لدواىوناذا قلطت كَما هنارعال ىلا قاد ىنع» سكعالد

 رردد.قلاةلازانمىوق اكلم اةلانانال

 نيتي دك كي 0 يدش كفل كي: فاش قدي ها هلو هه مو ةكيدكي يمنات ف نالع أ
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 قالطلابانإ) 0 و ير م زم كرف ود دع نوم
 ٠ ./ زب م دوا هزم هزم دز هرم دوم ةةزم رق هزت

 تاقلعت نم صاحت ىنء؟ حرص نماما ةغلوهو رهن ةباكلاب ه.قعأ م حيرمصلا ناسالوتا أ د.فةراككسلاو
 احرصرصقلا ىع“»» هسذمو هرهظاه حرص نموا ل. وأتواراهذ اىلارقتشال ىذل اوهو حر هوهفرغغلا

 اذكب مياشملا فالتخ |ىلعاس را نوكدقونتملا قوداك اس رعنوكيدق خي رصلاظ فاو هروهظل

 ىوج قالطلا < ردهم دج والدب رعلاوهسرافلا اد_ءامن | ىغتقي همسرافلاب هدمقتو كاتفملاق |

 هنمدارمارهظام نييلوصالادنعوهو ىومنا لاق نيءلوصالا دنعاذه (خا مالك لكل ساوههلوق)
 دنءوازاحتوا ناك ةقيقح عامسلا درع عماسلامهف ىلا قمس ثدحدارملا فوسكمراص تان ارو هلظ
 فوم هلوق) ها ةمنالب ىعرشلا هكح تنئاموه ريرتلا قوهربغ نود قالطلا ف لمعتساامعاهقتقلا
 ادكا زا واامققح ىتعمهئمدارملان اك هاوسالمعت#ماظفل هنوك ارظنلابهسفت قىا (دارملا

 عماسلا ل وهذو| ظفللاهيارغةطساو مب رمدلا قهنمدارملازاتتسا نع هسفن ىف هلوق. زرتحاو جولتلا ىف

 ْ هلوق) ىد_نجربلا ن عىوج نا.هلاوريسفتلا ةطساوب هياكل ىف هنمدارملاف اثنا نعو عضولانع

 هلوق ىفو لكسلا نع زج ابريمعتلاك ق.ساكز احلا قد رطرولو ىا ( لامجتسالاةرثكدنعن وكانا اذو

 ذو



 ا (نيكسمالثملع)

 لاقةن انما ىفاك جيتااوهو (عقب مهضعب لاقو وق نانهذاقل ىواتفلاو عمال رشوةفعتلا فاك |

 لاق لهن منلاةا | فاو طرسش نكل ةبانك- ابوي رصلاب ءقالط نيب قر قاله ناهرهاظءالضفلا ضعب
 ولو هلوذ) ىو ردلت قالطلاب هيلع سال كسلاح ىف تامولف ةينلاب فرتع اذاالا هلع عقب الهنا

 اذهو ىوح سرخالا هلجااملانا ب تناك- وَكلذهنموداعلا نال تد هوصتلايةيورقملا| ىنعب : ( هيراشاب سوا

 نءةيابنلارن [ىنو عقبال هناف مديملاذااما مادو كلذ هيلعأر طوا سرنا دلو اذا ىاب زلاهدبق قالطالا
 اذه ىلعو ها ىوتف !| هل عواولاق توملاىلا مودي ن ادنال هنا مامالا ن نعو ةنسوريدقت ىثاترلا

 اقاهتودب هقالاط عقب لةناك ا]]/ نسحي ناكناهناهمعؤالا ضعب ن ءو ةفوق وم كلذ لق هبافرصتق

 2 !اب هقالط مقيمريغفالاو ةياقكلا ىلع هتافرصت ةعصرمصق قوهامنا الخلاف ن بيلوكفا فلا ىف

 ناكناواقلطم هيراشا.قالطلاعوقوهرهاظو رهتنهب كلاباخ مرلا هج و ىلع نأكث مح دى جاتحالو 1

 مكةرابعلا ماقمةراشالا ماقتفةرامعلا هذه جحرمال هناد للعم ءناسخلا مالك حب رص وهي
 ىصلا قالطالازث اح قالط لكمال #!هءاع هلوقل ا لا قالطال هلوق) ةرامعلا ماقم ةماقكلا مات

 ىلا قا طاو ةيانع ةمرحلا.فصوبال نونمخلاو يصلا لءف نال للا نودذوفنلاز اوحناندار او نونحناو |

 ردلا اكد جأ مامالاهزوجوعاقبأ ءادتباهنال عقو هتعقوا لاقول اما غ ولبلا دعب هزاحاولامو قهارملا عف

 قس اك عقبال ثدح هتعقوا لاقذ ظقبتساف مونلا ف قاطولاع لكس عقو ه:ءقوالاقولاما هلوق نكس
 0 دنع ناكوا طرع“ ةاادحوذ ّن ّنج مالق اعىنلءاذاالا (نونجناو هلوق)

 ناك هيون نم لك ىأو هلوقب مالسالادوبا ىنأو هلوق لدب أول نكاد اسم الا نعد قالطلا عقو مالسالا
 هودعملا لدم ةلالتا هلقعّق نمنون :لارداراو ناكحامأ |! .هدحالاعبت همالسأب م هنال كوا

 قدصب فص* هالاذ_فوةدارالاءافتنال )م ءانلاو هلوذ) رك سشسوفهدملاو هلع 0 م.رمملاو

 هبتانفلتام تعقواو قالا كلذ تزحالاقخئانوهوا عقاطول ج>رد ءاشناالوريمتالو ذك الو

 انش هلكشتساو رهن عاسقب!ءادتب ا هنال عقواقالط هتلعج وا قالطلا كلذ تعقوا لاق ولاما عقر مل موذلا ىف
 اظقتساولا ذك ةرهوجلا نعةملالينرمشلا قو هن عقي فيكس ةمونلا قهرافلتامدلا عجاراالا, هانا

0 

 لماك ناكءاوس (هدرعةأرما ىلعدلاو هلوق) موخلاقرداصلا لئاعظفلب هظقملا ف قالطلاعقواهنا

 قالط ىف فرصتلا ىلولل نو كو» : نأ ع> نم ى مااهرمشلانأف هع هجو هلرهظ الو هقف لابتكىف

 ناكوالاو هبا ىف قيساكح اكن || ىلعهتمأو هديعرأس .-|هل نافهحاكسن ىف ٍفرصتلا لنا كددعلا

 51 علال ءةاذ |اما ها ةباديلا اك وملانودهسلا طاقسال |نوكمفد علا تح حاكتلا كال منايا عب

 ىتجو زلاقولام الذ هديب مالا ناكو مصءاث فيك اهقلاط» ةليمس كمي أ هد.باهرمانا ىلعحاكتلا

 اهتج و زئاذادسعل !لاقولارعفو ةيناخما ىفاكمدي ىفنوكيال ثدحهنماهجو زف لد اهرما نا ىلع تما

 4 ءاعهلوقل (لاحرلا لاربع قالطلا ىفاشلال اقو هلود) ىوج ةرغلوا كرا ةنارا 22

 نان همالا قالط لاق هنا م السلا هيلع هتعّدشت اع هنو رامات طوءاسنلا,ةدعلاو لاحرلابقالطلا|مالسأ

 تحت نوكت نا نيب فل 9 امال اّةدع لوقت انالدمعلا تهتتلاةهالا هيدارا لاقدال نابض .حاهتدعو
 ١ رد نالوالطاب اكن دنحلا ديل اون دجلا ع تعد هدام > ول قالطلا قد ىقهدسقتف د_هءوار

 نمنالةنسلات اقوا هعاق اوهو عو رشملا ههجو ىلع ابملعهعاب ١ كال ةمالا ىلعانالث كالمول

 لاقف فاشل ةفدص نا نادأ نب ىسعم هلأ هنوةنسل اننا اهعاشا كلعذ الملا تاقاطلا كجم

 0 لاا واع ته تاقم اطن ثلا ةمالا ىلعر ا ءالماذا هنقفلاامأ ظ

 |وهو قرف لا ىل رهظ مث ل ا هاري «مربغىل اريعضل اداعا هنال هنعقبال هتعقواواقالطلا كلذ تزحالاقف

 : هدد ل ءاعتلا اذه نامداز ىزعهمقعتو جوزي سل هنأب و رس النمل سلا لاعو ىوجالوا ثكلملا

 ١ نانمب قرخالورهت للحاق هريظن قأسوادبأ هد - ارنا هنكءالو هدي ىرمالا ناكادبأ كدي اهرمأف



 (نيعملا عت نمىناثلاءْرحلا) أ 0

 ةقيقح هدوجولدارعسلهنعنالةرن آلا ماكحاهاو راسدارماو ةعجرلاو قالسطلاو حاك-:لادج
 رح الا ىنتناف عاجالايدارم وألا كحو كرت ملاك امهال دحاوظفلامفوانش الق ىو رخاو ويندةكحو

 لاقف ىوجلا ةماعلا اهمطندقو ل زل مرثؤب الءاركالاءامشالا ذه قرثؤن الاكو ىنبعادارع نوكم نا
 التنيعلاو قالطح اكن قع *« ىف رؤي ل زهعموارك الاسدلو

 نع ىوج عقبال ناركسوهو قلطف قالطن ل-جرهاكواذااماو المصاناك اذاهلحم (نا ركسوأو هلوذ)
 ىد-> | ىهوةيزازبلا نعروتلا ناك عدو لامالدوأف لام ىلع قالطل نال تصوناكو ىنعب تاطقتلملا
 ةصلاخادود حاير ارقالاة منال او ناركسلاتاقرصت نمنوماوصالا ا هانثتسا ىتلا ةدمسلا لثاسملا
 رهم نمرثك ًايريغصلا جو زاذادحناوا بالا ةسماخاو هسفنوداهش ىلعداهشالاةعنارلاو هذرلاةثلاثلاو

 وهوهدرف حاص نمصغول ةهداسلاو هاكوم ىلع هعبب ذغنس ل حامفركسول عسسسلابلمكولا ةسداسلاو للا
 هلادصاق نوك. ناني قالطلاعوقو ىف قرفال هنال ىلو ناكلاسه اسوا فنصملادازولو رهن ناركس
 || انش لوقب ناداراوارعش موصهناسل ىلع ىرق مود موص مل نادارااصةلمهصنو ىتفملا ةينمفامكاالما
 هناسل ىلع ىرحواامعتللا هناسل ىلع ىرق زيخا هنمع ىقداراوا قاتتعلاو | قالطلارارذنلا هنا سل ىلع ىرذ-
 قالا هلع عقبال هنالءاضقلا ىف هل اوقبدفامناو ها ءاضقلاىف ىعسامرمتعد بني زديربو هور قالط

 قف هر مصقا ةنايد قاستعالو قهلوق طقفءاضق عوقولاىلا ىأ هلاربش دقو لاق ث مح ريدقلا
 قاتتعلاو قالطلا نين قرفالو ىتهد ها نيدب قاّعلاب ناكولو قالطلاب هنا ل ى.سولامرك ذدعب ةصالخلا

 ةحعاسمه.ف (هلقعلازو هلوق) ةرهوجلا نعربن عاسجالاب عقيق برطلاو وهلل ناك اذااما ىوادتلل

 ٍ ار
 |قالطلا ىف امهندي قرغي فسوي ووأف فسو: ىنالاقالخ .ناخلا نعر<مامالا لو نم رهاظلاوهو رهن“ ”ىاليو 35 3 58 1

 ىل_عىرسول هنا فالخ الو همزاب ر ودنا نا فالخالو ةناندوءاضق عقب قتعلا قو ةنايدال ءاضق عقب 2 100 4 7/

 ىمم ىلا نالةناندلا ف قالط هيلع عمبالا ناو هانععملاعرم هن ظلت ناادكورفك الاتطذع رفكلا هناسل 553 1 0 ا /

 ىنركلارا.ةخاوشوهلوق) ىواسحنانعرح ةءنلادر هكتلط تةاطولا# الف اهريغامأواهدرب) فريز ل هه

 هجووىليز مانلاكهل دصق الهناهو> وورد قبرفتلا نع ةيناخراتتلا فكىوتفلا هءلعو (ىوادطلاو لمه م ل

 هيرشاذااعد.قم قالاو هلارحز كحا.ق ان لعق ة.صعموه بس لاز هل ةعنافدصملا هيلع ىثمام مم ممل اذاءإ 50 /

 / 37 قلو / 1

 دوشلا (دوشلا نموا هلوق ) لاو زلا مسا هءلعقلطا مودعملاكسولغملا ناك ام نك-ل تول غموه لب ىنخال 5 0
 نعانكش ةيلاعلا لهال اههذو ماهسو موس لثمد ارمُم هعج و متلنمشلا +5 ناتعل ه.فواهععم ىف لسعلا م هنأت 0 30

 لاقت مح ةرهوجلا ف حرص هد وهعرت ىلع لدي حراشلا مالك ق اس (خملانهلاو كهل اوق) حاملا كارب 11 تالييرإ
 هعالد اذهمف ل- رلاريطد ىّتح لعل ادسقب هنال مار هلك كلذو نو.فالاو ش شل او جل الكاز ودحالو تاكو

 دحال كلذ نماثيش لك أن افرا مرت نودكلذ رحت نك ةالصلا نعو هتلاركذ نءّدص» وداسفو
 حرص نكلل همه | دحلان ودامرزعب لب هيلعدالو مار هناقاطثاغ لك اواالوو ب رش اذا كر كس ناو هءاع

 اذهو محانلاك هلدصقال هنال عقءالن اركسلا قالط ن اىواسطلاو جنركلاراتخاو هصفوهتتحامان يلد لا

 نيدلا ىرسىلوملا ل اقتاحا.لان «هريغو ملا هلاو ركراصف لازدقو لمعلا فرممتلا ةدص طرعش نال

 نم صر اوعلا ثهمىفةعيرشلاردصك دحاو ريغ مالك ى مأ ةحاما ىتعي كلذ حي رصغلاعقو دقو

 حاةيرششالا نمب رشواواقباسهلوق قدمقلا اذه ىنأب له (لكالالص هلعف لعن ملاذا هلوق) عضوتلا

 دسقتلاىلا هجاحالف برشلا ل5 مواعم ةيرشالا لعف نال ى أت ال هنارهاظلاوءالضفلا ضعب ططاذك

 ىوادتلل ناكن اكول اولا رونلا ف لاق( قالطلا عقب لك أو هلعف لعاذااماو هلو5) ىوجأ

 نباد.هدعو عوقولا فددرتيال نا ىتش ادصقهق الا لاخد او وهال ل نك, ناو ةيصعملا مدعل عقم

 اذانامزلا اذهىوى ر ودقلا مص» قو ىوادتال ناك اذاعن و.ذالاو خملاة-ابارانملا حرمت كال

 صالاوهورونلا ف لاق (عقبالا:ةعاشم ضهد لاقدهلوق) ىوتتغلا هءاعو هلارحز هقالام عقب خبل نر كس ٠



 00000 با لاق تايه شو زرلو فول هدزاحاو 0 يملا 7

 سه د١ ل اقولو ةزاحانوكمال ركسوالاق 00 ما ةذعلاق و راكنالاهحو ىلعال تبيصاوا

 لفلان ان ءةيناخلا فو هرهاظلاوهو ثملل وأ همةغل اذخأ هبو هسكع ىلع ىدنعو ةزاحاو ما
 الوق ةزاحالاو ىوضفلا قيلطتو هر زازملا فو ةزاحان وكمال امهتمالكن اق سشو ممل ةيوستلا

 نكمو لوق اال لعفلابو ثذح لوقلا, زاحان ا ىلوضف قلطف قاطءال ل ولف ىههتنا حاكنلاكالسعفو
 (عرسف) ريغ ىلوضفلا اهقلطامدعب اهقاد- هرخؤم أ ملاع ةدب نا لعفلاب ةزاحالا ةيفمكن وكن نا

 ردلاى امو ةقيقح ىا (لضاعهلوق) ىوج ةمصولا ثلا نبا هرك ذاقالط نوكأل . حاكنلا دوعج

 ناكولو هلوق) نتملا ىف ىقأيساع هنعءانغتسالاهملا اتصال ناركسلا لخديلارب ريدقت 7 دادلانع
 هتارعا قالط تكي نإ لاغ برضلاو سحاب هرك اولف ةءناخلاىفاملقطئلانىا (غاطركع جوزلا

 ةجاحمارامتءانتر اعلا ماسقمتمق أ ةبامكسل انأل هتارعا قلطتال قلاط نالف نين الف تنب ةنالف بنك
 عقو حولو ف ىل-ءاندستسم ناكو ارك |نودب ناكول هنال ةباتكل ا ىلعاركالارد.ق رهن انهةجاحالو
 ةنالفاب بكب ناك ساخنا سرلاهحو ىل_ءبتكو لوا ةلطمالف الاون ىلعولو اقتلطم ل٠ .ةوىونا

 لعد اهيا نعرهتلا و ةرهؤملان ءرد تاكا لوصوب تقلط قلاط تنافاذ- ه ىناك كءاحاذا

 رم الامال اكلاباوح مالكلاج رخاهنال هنم عع لاهقالطب هلكو وال ىلاقث ىلبكوتنأ لاقف هن لكون نأ
 اي امتع تارا اع م مصل امد-_>اوريسعرصح د ةولاؤسلا ام: داعا نعش باوحلاو

 ءالبالاو راهظلاو قاتعوا قالط فلحاو ةه> راو حاكنلاو قال- طلا ىهورشع هناا ةنازخا ىف

 نع حصل لوبقو مالسالاو لام ىلع قالطلا هارملالوفودمعلا مدن عوفعلاو هقدصلا ب احاو قّدعلاو

 0 :3|نمناعمءىنلارك ذيل ورذنلاو نيعلاو عاضرلاو دال.ةسالاو ريد تلو لام ىعتينسلاعب

 ع , دولا لوء3 ىلع» اهدنقل |ىقفدع دولا لومق ىلعدارك الا نو ربثعلاو مشع ةعسن ىفذ هدعورتمعلا

 لام ىلع ءولو قالطلا نا قالو رهاظلاو هو لادلا ند ناكن ا عدوملا نمت اوةكسملف هدي ىف تفلتف
 لاقف رهنلا فاهمطندقو هقدصلا احا لعش رذنلاوزجملاو قاعملا ل عش كاذكح ىّعلاو

 دمعلانعوفعدالءتسا عم-اكن *« ةعجرو راهظ هالباو قالط ْك

 دع نع دلا اذك عادباللومق ع هردنو ءقو ناسعاو حاضر.

 ديعللربب دن مالسالاو قتعلا اذك « تتاهينيع لعج ىلعقالط
 دعلاىق نيريشع ءار الا عم مم 5 هدهف قدعو ناسا باعاو

 رمل !١قلاقىقأ ةعلاباذكو قالطلا »فا اىانيعلل تن اريعدو قالطال هرريعذ تتأهب نع هلوقو

 هرك لاق ةدز زازملا هنا كلذو مف عضاوملا نم سدلف ل ادلارعس ؟,وهامتا ةينقلا امنا كلذ د ل

 ضياقلاو هرككا ىلع نامغال عاضف هلومق ىلعاضد |عدوملاهركاو لجرلا ا.ه دنع هلام عادب | ىلع سنحلاب
 1 قاطاو ى يدنا نوك الهدي ىف عاضفمدريل هذ خارج ىنهتقلاف رلا تمهولاك هسفنل هض.ةامهنال

 لاق ها 000 الامد ن اكن اواس رح هنوك. هين اخاريسق هديثو رعلا ق لاق هركمل (مالسا ةعص
 انكش هقعتو ها ىنفاشلا سه ذم هنا طو ملا قلد . هناا رس دجوت ديم ءقَتلا اذهو لوقا رهتلا ف

 مالسا اذكو نوكالامو ملل نمارغفكن وكما أم اب ىفهصنواهمق دوج وموه لد !مربغد وجولا قن ناب
 مديل نه رعملا فام لدمو ها ا الاصذ ناكناواس رح ناكنااندنع مالا هركملا
 رهتلاتحاصدلق دقو ىئذلا نود مالسالا ىلءريج كرحلانأب ةلئسملاهجوو ةيناخلا ىلاو زعلابرافغلا

 ىلع هلوق) هطوةستلعدقوءاشالا ىلع هّتشاح ىو ادسلا ةمالعلا ر حبلا بحاص ىلعدرلا ف

 ىتما نع عفر مالسل او ةالصنا هذلء هلوقل عقبال هركملا قالط ىفانسلا لاو مناتنا دع (قالطلا
 نيلزهو دج نهدج ثالث مالسلا هل ء هلوقا:لو دج او كلام ل اقهبو هءلعاو هركتساامو نا.سنلاو أطخلا

18 
 ب



 0 نمىناثلالا) 0

 مثقالطلاارمف عقو ىتل هذ .ل اكملت نم وهن اذا . (نانرهط قهلوذ) ها ةعجارملاهيلع بتف

 عفانءاو ران ة هوو لصالا قروكاتملا اوهوةناورلار +اان ىاهقلطمف ىناثلار 2 اوهو ترهط مث تضاح
 هود عدلا لصد |لويخردوع اع قلاع اور قو ضئاحىب ود ارماقلط هنارمع نبا نع

 روطت مث ضدخوروطت ىداهكحبسءا م اهع>اريافد 0 ص هل !لوسرر علاش
 ةعامجاهاورءاسنلااهل قاطت ناهللارمأ ىتلاَدَّد_علا كتف سع نا لءق قاطءاش ناو كم اننا
 هناك نأ نءوهلوق) ناكلخ نبا رد[ اقر والسر داخل | ناك هجاو ءهجام نءاريسغ

 ىألوق ىؤاعطلا هك دام ركل لوقو ئواسطلا. رك ذاذكا (ملا ةضمحلا ىل ىذللا ارهطلا فاهقلا

 لكلا لوق لحالا ىفامنارهاظ :ل| نار ةملالنرعثلا فاك غل | ىف ,درامهوق لصالا ىف رك ذامو ةق.ذح

 ةناورلا ارهاظ هنا قاكل اى لاق اذهلذ كلو فالخلا يد ناال ا مامالا بهدم تام: ”العوضوم هنال

 نيانءملاسىورامىوادطلاركذاممجو هاةفش-ىأ نعةراورىواعطلا هرك ذامو هفينح ىأ نع
 مناهج ارملفم طل ارم كلذرك ذه ضاح ىهو هتأر ما قلط هناردع

 لود دمري_غواهب لودمنافتصءاسنلانأرعالا ةلج مث ىندع ةعبرالاو لسمهاور ترهطاذااهةاطمل
 ىنسناعون قالطلاو رهشالا تاوذوءارقالا ت اوذ ناعون ىلادكلاو ىلامحو ىلا.> ناعون اهم لودخ دملاواهجب
 1 000 ةنسلاف تقوااههح نموح الاوددعل ا ةهد ن دس لو

 رثكأ حاكنوأ ةعحرلاذتري_غنمدحاو رهط ىفوأ ةدحاو ةماك, قاطن نادل زوال ىّتح لكلل لماش
 اهقلط اب ناعافأ ى عدنلاو ا ارقالات ءاذ لا احنا اهب لوخدملاب صن د2 تقولا ثم < نيس لا جار .

 ضدنا ةلاح اهب لوعتدملا قال وأ انك ذامللخت يد ضدساو نلت ادحار اكو ار
 هلهأتفنتملاف روك ذم كلذ لكفةد>او نم رثك اا اردالاتاوذ نم ىشو ه.ف |ةعماح دق رهط قوأ

 دنع عقو هلوق) لو دلاكهوللا نا حراشلا ف أسال مكحوأ م هقح (هن ءواوا لاقولو هلوق ) ىليز

 ىرخار مةدهدو ةقلط لاعلل قروشالا تاوذنهتناكن او لماكلا لوا مي عطلك

 لا لاول لو دلال د تاك نوفل ذك ىووأ ةرئدلا نكي ن |لماحلا اذكو ىرخأ ارهشهدعبو

 اهحَو :نتناقاهلطسال نمل ادعب كلا لاو زنال نيعلا لفتالو ياني ئثحت ةزغلا لبق امل ع عقبال م ةقلط

 اههريدقلا تف ىفاك تاموزتلا ىلعثال ار فداك ]|تدوو اض : أو زتنافةمناثلاتعقو

 ىفشالتلا ىوناذاعصاالر ةر لافو هلو ) 0 < رهاظووسعاسجالاب اعل نالثلا عقب هنانءجار ءملاق

 اعوقو ىتس هنال < دين تعصف هظفل هلةكام ىون هناانلو هدض ل محال ئشتلاو ةنسا ادضىؤ هنال 3

 فرم قاظملاذاه_هالاكقاطمهلوأ 5 7 4 ةاعاهشاالةئسلاب ان فرع ل تالدلاعوقو ناث حن <

 لك َن :التادوارع ل كولم لك لاهاذ اك هت نك عمو طتلل . واعاي اواعوووىتسلا أوهو لماك 0

 ةل_حانالثى ونو ةنسلل قلاط تنأ ل قولو هسفروصقل ةينلامالا كلام مالو تتاكملا لوانت,الاح
 مالسالارفن رك ورارعسالا بحاصو مالسالا سو ةمئالا س عش ورك ذاذكه عم راهطالا ىلءاقرغتهوأ
 اهف اوفل شامه لصاحلاو يابز همقدإ 4| همن صن ال هناهن د ادملاب> اص مهتم هعاجولم مثلا ردصلاو

 ل اهفوقو 4 و دنا ال هنا ئارلاوالو أ تالثلارك ذءاوساقلطم مد لهول-جثالثل |عوهقو ىوناذا

 ءاضتقالاودر امعلا نيب ىواستلام ات هنانناذضاق مالك ديانعلا قرطن اذ_هوثالثلا رك ذيجلاذا

 | هنمو (حلا لو دلاكهولخل |ناىلعاو هلوق) اندنع هل موعال ىغت ةماناقسهذملا فالح :وهومومعلاق
 ىلوأ ناك !طةذاهب ل تخ اولاملعشدلام.لوخدلل هلوقب هتءوطوم لاقولو هلوق لدن أول فدصملانالعب
 هلق امهحوو صال ا ىف هنوننملاةدابز تا .:اىلاةجاحالذا (ةداورلار هاظ ىف ىتسد س دلنئانلاو هلوق)

 | نعال هنآل ( ىند الار هلوقإ) اان صال ىلا هتحاحركمالف ىنسهنا ن :متادان زلا نع + جراعلا

 ا ”اهقالط عقبالذاةنامملا حو زدربالف هجو لكم *(جوز لكقالط عقيو هلوق) هبالال ديلا ل ضل



 ١١4 : (نكح ءاللم يىلع)

 ىهوةوسأل رع نأ مل_عاو ىجلب زلا مالكح نماذخ |انذيشانهدجوبملو هدعلا هحو هدش كلددنع !آ

 ةريغصلا ىلع اهعوقولاها:ه1ةاعارم ضحتال نعق هلوق ىف نم ىلا عحار نهتالط عدو هلوق نع نونلا
 ىو نآرعلا فام_م:هلك ةاعارم عقود_ةوربك ذل او دارفالا هقذااهظفللال لماح اوس الاو
 اهدطو نيد لصف نالضفالاف جرب نماما اهأمح ىجرمالو ريغص ىناولجاهديق (ةريغصلاىاهلوق)
 تاحاوهمو زل ىف لد لصقل ةءاضف اقوه سلرف زر لوق نأب مهلا فدضرتءاو رف :زلاقاكر هش اهتالطو
 ءامتشاىلا ىدْودالهنال (لماحماوهلوة) رهن ةيلضفالا فال ل_صفلالصا ىف همشتلان أب رعلا ف
 ءابطالا نالرظن ه مو لاكا | نا لاق قاعمريغهنوكل)ء طولا ىف ةمغرلانامز لحنا نامز وةدغلاهحوأأ|

 دنع ةمغرلا نامز لمحلا نامز نوكيال نأ جين اذه ىلءفدلولابرضن لحن الاح ىف عاجلا نا ىلءاوعجأ
 ءاهقفلا مالك فلاخاذاءامطالا مالك ىلا تاسفتلاال هنأق هنلا هجر هذم بع اذه لوقاو ها صاوخلا
 كمرز نمرهاظلاوه اذه تفولا ثدح نم عدن ود مح ناوءطول دعب قالطلا أ (ىدبوهوهلوت) ىوج

 0 ةلمحلاب ودعبلاةناغدنعي هناالا قالطلا قاطااعجارريعذلا لعين أز وحن ور رحيلف رظن هفوهمالك
 ا 7 1 5 (ددعلاو تقولا ثء> نم هلوق) ىوج ىعدياضُت احةءوطوملا قالطو هلوقدعب ةلمحئام ذه عضود

 4/ 1 0 ور سل لس وطت ىنعأ ةزعلا مدعلا معدن نوكءال همف اهثطو رهط ىف ضال نمقالط ناق تقول طانقس|باوصلا
 4, ١ ا مقا ولارهطلا نوكي نا تقولا ثيح نمانس قالطلانوك ىنءم (ةقق) اشك ذاذكا اهملعةرعلا

 0 نك هيفاسهتطو رهط اهةاطو ضيحتال تناك ناف ضيحت نم تناك اذا هيف« طوال قالطل اف

 9 ا 000 ل 0 اه ريغواهب لو املا اومق ىوتس ددسعلا ىف ةنسلانامدقتو ضدحتال تناك نارهشالا ىلعوا ضخت 6 ا ولا | نع تناك ناراهطالا ىلع قالطل |قيرفتددعلا يح نما .ةسهنوك# ىنعموا نعش نع قيساك انعدب

 7 يي ا ض.4 اورهطلا لاح ىف اهقلطب اب لو-ةدملاريغف ا مب لوخدملا, ةصاخا مناف تقول اى ةنلا فالك

 10 نإذاو م عامجلاب هنال هينمتقيلطتلا نيب لضفن يك (روشب قالطلاو عامجلانيب لصف, رفزدنعو هلوق) قنساك
 ناز 0 َ 0 نمترتف ناواهمذ ةمغ رلا نال لماحل ا فالخءارقالا تاو ذك ا هددت ةدملاىضم نمدهالف ةسمغ راارتفت

 0 تاوذىف همها ركل ناانلواهتمدلولاناكملاهكا [سماىلا وعدي ل. ن الرخا هحو نم تمقبهجو

 : انهىئعملا اذه دح ولو ق ولعلالاة>الودعلا هح وهبتش كلذد_:ءنال لمحت !|مهوت :راصءان ضخما

 هلوقإل ىايز قلعمريغطو ف بغ .رب هنالرشاه جو نم ترثكه حو نمترتف ناو ه.غرلاو لماحتاكتراصو
 نمتدعراهطالى أن متدعل نهوقلطف ىلاعت هلوقل (ىدياضناحامنوك لاحةءوطوااقالطو
 فالخالو ىلاعت هللا انرعأ اًذكهام ضئاح ىهوهتحو ز قاط ن ااملرعنء|ثيدحيف مالسلا هل علاقو

 قالطلا,دبق ضيحلاك سافنلان اك ارملعّددعلا ليوطتل همذ هنمعنملاناك امو صاع عاقبالا اذهب هنا

 ىأ (بدموهو هلوقا) ةرهولاو ىتحلا نعر_كدركال ض حلا ىف عا اورامتخالاوريمشتلا نال
 اتاوهشن اتووربكذ تر وصءاستلاب موتة اردصملا نال ري_هضل ارك ذو لعسفلا نم ةموهفملةسعجازملا

 نءاهعجاريلف هلوقد مقاولارمالاةنس عطقو كنب ارم اق ثمحرمترمأ مالسلا هيلع هنال ةردكتسم تناك
 ناكل ىناسالارمال ان هدارملا ن اكحواو عراشلا ىف | بوس ماوه باحصالا ىلسع لو.خلازمالاو هسفن
 ةيانعلا نع قأسو لاككلا نتا نعىوج اه هجارملاف كدب ال لق لوقيو هسفن نءهتدسن عطقبالنأ هقح
 ةدعلاو هو هرثأ عفرب ن»مملاردقلابةيصعللا_هفرورعال امةمةحالمع (ةبجاو اهنا عصالاو هلوق) هاوج
 نال العهلوق ىلع فوطعم ةصعللاءفر وهلوقوةرادحلا ن ءىلد زودعلال وطب امعررضلا اعفدوأ

 ةد_هلاوهو ةيصءدوه ىذأا قالطلارثا ىادرثا عفربوه امنا اهعوةودس اهعفر و بجاو ةيسصعملا عفر

 أ كالذي شي ارعأب نأر ع ىلع دوجولا ةتةحورمءارمالا تاق ناف ةعجارملابّ:هعلا لب وطتررضلاعفدو |[
 | توزلال عنك ىئانلال هفنا ةءانعلا و لاقتلف هبا ىلع نوحولا ىل_ع كلذىفةلالدالو

 رع نيالرمأ اهء>اربلف لاق نأز وو بوجولا تنيف كل ذيدرحا مال_لاو ةالصلا هبلع هناكراصف
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 (نمعملا خت نيالا [

 هاضمافةدحاور مم ةفالح نمنمتلسو رك ىناو )سو هلع تلا ىلص هللا لوسر دهع ىلع قالطلا ناكل اق
 هس ءلع قفتم مالسلا هءلع ىنل ادرعأب نا لمق امال اهقاط هفر ىنالعملا ثد دح نم يوراما:لورع موملع

 راكد اهنا سابعنباثيدح نع باول او رم نياو ىلعو رعنعاصن وردت و هراكنا لسمو
 نامزاىف ةنسلا هفلاذغىسانلالهاست نعرامت او ثالثلا عاتب اب قالطلا نس ن ع حرذ نم ىلع

 ىليزالاعت ىننعةدحاو نيرصعلا كبد ىف ناك انالثن , الا عقوملا قالطلا لاق هناكن ب رصعلا ن نعرخأتملا

 0 لوالا نامزلا ف تناك اسنان الااهنوعقونىتلا ثالثلا ناهلب وأت ىف ل-ةنامو لكلا لاق نك
 طخ نع انعترع موماعءاضماف هلوق د ئنح هد الذا لكدش هنسلاة_ةلاذم ونام دل ريت 0

 نامعو نينس تس ىلع ةفالخو نينسرمثءرعو نيكس تناك قا دصلاةفالخ ةدمنا ىلخلا أ

 قالطلا فالخهدنءر املا عماحالوهو عورشم هنال (حاسم ىفاشلا لاقوهلوق) 0 ْ

 رعنبا ثيدح نم انيورامو انواتام انلوري-غله.فرطملاناله.فاهعماحرهطفوأ ضخ اةلاحف
 قالطأ انالو ةر ورق ةجدن نوكمأ همر وم انوفم نوكسف هداضن ةلج عاقبالاو قب رسفتلابرمأ هنال
 ةلاح اهقلطب نأ هل سل الق[ هب وفتهل لعالف مدنلا دنع كرادتلا هزكمهلاددعتمل جاما

 هحوالو اكواد قع (6 ءوطوملاريغو هلوق) ىجاب زرهطلا نامز ق مدن هلعلفورقنلانامزاهنال ض. 2 || صر

 لجال قالطلا ىف هنسل اداعارموةدعل | كح ىنءطولاكةولخلا نالر_مملا ىف + كت قيقحا ىلع هرصقل

 لو. دملاريغ ىف نوكمال نحال قالطلا نا هرهاساظ (اضئاحولو هلو ) ىوج جارعملا ف امك هدعلا - د

 اضئئاحولوواو لعت نأ نكسحع و نسا قالطلا نمةهوطوملاريغف ةقلطلا قلطم لعج ثدحاسهب || ممر. 0
 ىدجون ااه لوخد ل اريغقدحاولا قالطا |نوك اذه ىلع ود ادغلا . ضعب ههلاسهذام ىلعلاعلل
 نال (ض. اةلاحدركير فز دنعو هلوق) ىدنجربلا نعىوج نس >-اوهقالاو نس>-وهف ضم لا

 لاقهيوامبلوخد ملاك تراصف همدعولودلابفاةةعال همف ىيرمشلا عنم لاو ةيعمبطلااةرغنلا مامق : 000 فرعي

 هدوصةم ل صح ىت> ةرهاطوأ تناك اضاحاهب وخد ملاريغ نعرتفتال ةدغرلانااسنلو ةياورىفكلامأ] لح / تل 1
 لوتدأ لق اهريمخت هل رك الا ذه ىلعو ىنبع ةيغراادددت نامزوهاهر هط ن افا لو دملا فالخ دولا ه

 ىل_عقرفو هلوق) ىايزهريغوغولملار انضامهندن ىذاقلا قرف. نأواهسفنراتةئ ناو ضءحناةلاحىفأ| ملوي تصو را :

 ريةعت رهشلا لوأىف قالطلان اكن ا مث ض.حلا ماةم تافه ىفرهشلا نال (ضدخحتال نءفرهشالا ا (فضييرر > ااه

 ىأنعدباو ل وهوة قينح ىأ دنعةدعلاو قر ملا قحىف مادالا مف هطسوىف ناكنا و ةلهالاب روهلا 8 6 .:

 ىقاذكولاقولو ىابزةراحال اًةلكَس» ىهوةلهالا ناطسو ااوريخالاءلوالا لمكت اه دعو ف سو 4 ٍ 8 ا 0

 قبرغتلا قى ما.الابروهشلار اء ا مهند فالعخال هنالىلوأ ناكبل ما ةقيتح ىأدنعةدعلا| :
 ةلهالابرهشالا ترمتعا لاله ارمف نر هلل كلوا عار مق لك لوأ ىقمهعقوأ نا ترسوتلا ف لاقاذ- و

 قداح فلا :نينالث قوما مو لاى ةيناشلا عقوبالفاقافتا قب رسفتل !قمايالامف هط_سوقناواقافتا

 نسح ضدحت الن م ق-قرهشالا ىلع قالطلا قبر فت نا لع او مامالادنءّةدعلا فا ذكو نم: الملا

 لماحلا ىلا اطتال رفزود < دنعو هلوقوهو هماع ل ديامحراشل ا مالك ىف ىنأ ب سورردلا تم فاك نيو

 ىلع ة:-نيسجتو اس تغلب نأب ساناو أراتخملا ىلع نمنس عسن غلست لن ا(رغصل هلوق) ةدحااوالاهنسلل

 ضيحلا نآل سارالا دح ىف لت دل م دحا والا ةنسلل اهقلطنال الفءارقالات او ذ نةرهطأ |ةدد© امأ حارلا

 رهطت مث ضدحت تح ةنسللاهقيلطت نكمال دّتماورهطل ا ىفاهعماح دق ناكول اذه ىلعفرهاسهةح ىفّوجرم
 ثاانال (حجالماحلا قاطتالهاوق) رح عاضرا نهز ضرحتال ىتلاةءاسشلا ىف عوقولاةريثك ىهو أ

 اهالدروشلاو ةحاحم إب ةحابالا نأ اههورهطا ارد ءكتراصفذ ةدعلا لوصف نم سلا هقحف |
 صو هلوق) لحنا عم جربالو وج رم ض. ا ذااهرهطدةمملا فال ةرعتصلاو دس الا قح امك
 نال لحنا مهونرا.تءان رض. !تاوذىف ةهاركل |نال كتل (ىئال دق مالكا نال لح ىأ (نهقالطأ

 لع



 | ١م ( ن كح ممالذم ىلعال

 يت جت تحسم تكنو وب م تصمت يواع اج صظ اج كك سن - رج هجوم 0سم ع هسا عدس هم عع هجومه عمل يع در 122056 ٠٠

 لهم قى لج رهطلا ىف ىاه.فءطوال هلوقو ىد:جربلا نعىوج ةءلصملال عمطلاةرفنل نوك نان كمال

 اهئتامو رهطىف اهقلاطو) هنال ل3 ىذلا ض.حت |ىنالو ىاهمفء طوال هلو5و ىنعرهطلا ةفصاهنا عرج ا

 نمتناكوأ اهل رو عظد_عباهةلطولو معد ناكم لبق ضح ىف
 نوكمالهمف اهتطو رهط ىف ضدحتال

 هك قل-دماهنم لقملو هءقءطوال لود ىلعرصآو اورج املعةّدعلا ليوطت ىنعاهلعلا مدعلا معدي

 | متورهط ىنقالطلا ناف ىنزلا «_ءاعدرب ن حس | ىعدب همقو ذهدلا اواهقالط نأف هبمشد تءطوول م

 اذك ال ة ريشي ناو عقو فز ناك اق هريغاهئطو نكلو ةرهاط ىهو ةذسلل قلاط تن ااه لاقوأ ىتح ىنس هف

 ةوعشل# طؤلا قالذارده ناكف حاكحنلا ماكحا هيلع رعب ل تزل طوناقرفلا ناكوط. ىف

 ا 21 لورتم لءاةلاو هلو«قمىلا فاذمردصماض  اوهواد تملا ىلءفطد عقرلاب اهكرتو هلوقو

 5 ةباعصلا ناكىذفلا مهاربا نع ىوراسملادتبملاربخ نسسأ هلوةوارتدع ىذةىت--هنأرعا قاطملا اذه

 “الر 00-0 3 ارادتلا نم هنك.تل مدخلا نمدعب هنالوا تدعى ف ندعو قالطلا قاوديرب الزل نو.

 هي ١ رج ةيلسال و اكل اس اا انا اناس تال اهكردارلاو نع
 ل 0 0 كلام ناف ىناثلا فالخم هيف ةهاركلا مدع ىفدحال فالخخال نال ىفاثلا نءنس-أ مسقلا اذهناكامناو

 0 4 4 1 هر | هي عف داق نسح هسفن ىف هنأ الون الا ضعبلا ىلا ةرسنلابىأ نسحأ هنوكىنغمو رون ةهاركلاب هيف لوقن

 را 000 رد قري م هسفن ف ةدابع سيل الطلا نال باول بقدم هنااا! دع بجو تسأل هو ىلع تدث هنا نونسمل ا 1 0 ىنعمو نحاو نسح هناق نونسملا ىجسق دحأ اذهو لالا ضغبأ هنا عمان نوكي يح رخ#
 3 ل6يزز/ ةدحرإ 3 و 0 ىلع اش ىتسلا تقو ىلا هسفن عنفا عدي ا وقلط» نأ همعاد هل تءقوول مث حاملا اذهدارملاف

 هل 5 ا باش هتاف ةنعادلادودوو هناسسائ رت دعبالمم ىلا نع هسفن فكك قالطلا سفن ىلعال ةمصعملا نع

 تايون هرب كار ل. || تحن م ىسو هلوقإ) هبف ةرابتخأالهنالرح مدعلاال فكلا هيفاكملا نا يملا نال زل مدعو عال
 ل (ةيل ”راهجرب الو || نوك,نالفايتسن سحما ىنعاىفاثلا مسقلا ناك اذاهنال ىلوالابهمالك ن م مولعما ذه (ددعلاو تولا
 كيني ني مر رالي || ىةنسلات تقولا ىف ةنسوددعلا ىف ةنسنيهجو نمقالطلا ىف ةنسأان العا رهن والى بتس نسحالا
 تل 7 ىقةنسلاو نيب اك لا ىفةدحاو ىلع ديزبال نأ ىهو اهب لو دملاريغو امم لوح دما اممف ىوتس ددعلا

 5 01 ريع . . : اجي. مين + و. || نامزف ضيحا نامزاما عاجلا نعى ارهطلاوهو -بغرلا دة نامز ىف قالطلا ىلع مادقالاوهو ديراب ب /يوب.. 96 || ةجاحلا ليلد عارم نال هيفاه ماع روط ىفاهتلط؛ نا هو ةصاخاهب لوعخدملا ىف ,تدنت تقولا
1 1 

 َن ا يقر... أ داراوا و قلاط تنأف ترهطف تض> متاذه ىناككلءاحا ذاارملاس تك هنسللاهقلط» نأد ار اوا.ئاغناكولو 00 (كعير كروي || ىوجرفزاافالخض.اورهطلالاحفاهقلطب اهب لوخدملاربغو ةمغزارتةترهطلا قف ةّرم عاج نوةرقتلا

 3 3 هحولا اذه ىلع ةباقل ام ةهو ةنسالاثالث قااط تنأفوا ىااط تنأف روث لهاذام لاق رض.دقال تناك ”نم يبي. [|| ناوةن كلاثالث قلاط تنأف لاقءاث ناو قلاط تنأف ترهطو تضحاذا انالث بتك امالث كلذ ل«ف»نا
 مادق الا حاسس الةروط# قالطلا نال (ةدحاوالاحاسسالو ةءدبوه كلام لاقو هلوق) غلا نءرهم ةمجاو
 ىت>اهعدب ماهعجاريلف كا بارمر عل مالسلا هلع هلوق اناوةدح اولا لدعودو ةحاسعفدلالا هيلع

 (عاقمال ارو ناىملوالا لف مهل ود) ىدعتحا ك ااهقلطب مت 'رهط)و ضي مثاهةلطن مث رهطنو ض2

 ا ةباده عاقولا تقع عابالاب ىلتالثل(ترهطرك اهةلطب هنارهظالاو هلوق) ىوج ىلوالاهقاطلا فىا

 نب لاك: ملاذا ( نع: ةرفتم ىتماكب وأ هلوق ) ةسيلالبنرمش ىلوأ ناك-فاررض لق !لوالاو لاكسلا لاق
 | ىيايز عاج الان ركمالف ا شن بو زل للخت ناو ةفينح فا دنع,ركالف تالة نا وةعجرنيتةيلطتلا

 نممسا(ىعدن هلو ) انعشرهطلا ىفاهةلط ما ,ملعد قع مئاهنام أ اذا ىا جو زغلا لاذ ناو هلؤهو

 رع نيا ثيدح ىو رام ابعدي هنوك هجوور م ةدانزوانيدلاف صقنوهاهف فامعتسا بلغ عادتنالا
 بهذ هنا رعاو كدر ما كنمتن ايو كبر تيصعدف اذا لل هاناال“ اتةلطوا تءارا هللا لوسراب تلقلاق

 هنأ سا.ءنبانءىوراسةدحاوالا عقبال ة لج اللا قالطل ا ناىلا هعمل او ةيرهاظلا م-مممةعاج
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 (نمملا خف نمىفاشلازلا) 000

 عمدنأ مهفلا ىلع ىأ هيلعدرت نكل فلا فك صو صنع ظفلب لوقي ن اهبياع ناك امهدح أ دادتراو
 لاو دبقلا ليزتال يرن قالطلاط حما ىف ا هيف عفرالو قالط هنا ك شال بج رلاذا سكعنم رغاذم
 ىتش لبق اذهغورهنال ًامولو لوق. ناهماءناك-ذةدعلاءاضقناوأ نان همل امذناىتمل املا فلي لاعلأ
 عفرلا ناب اوملاو ل املا فمفرلا جويل هنالاقالط نوكيال نأةدعلا ىذم لبقاهعجار مثاهةملامول هنا

 لعروظ د. هنافنم تن دعب اهقلط اذااس: 5و هاف لب ةعجارملا ل مق ةذعلاءاضقن ا قرص: ل ل اسااف
 ماه قلطاذاو هلوقب طلاق ه_لاراشأ اك ةطملغة در , .ر_عقانلانىتثلاماعضن انىلوالا ةقلطلا

 اضي |ناتئمثهملا ضنا اذا ااا فا .هلب زم هنالل اكل لاو د مقل |ل.زسال ناكن او قالطل |ىتساهء>ار
 ةقلطلا عوقو مدعنيسةيتتام مئاسهع>ار متاهقلط وأةدعلا ىضم ل5 تناممث أهةاطولا ذه ىلعو

 دودحمادحو دحادحو سلك هنادارطالا ىنءمو ىوج ثنحالاقالط اهماع مدونمل هنا فلحوا ىت> ىلوالا

 قالطلا هتعفلذغدو دوب عفرلا نال كل ذك سل اذهو د ادجودودحملادو اك ساكءثالاو

 تراثلا هلوق) انش مم الك حاضإ اذه حاكنلاباع رش تي[ اددقلا عقر هذعشل هد ودحو قالطلاو

 نهج و رخملا عنك ىمحددقعفرقالطلاىنذالاو قانولا لك طقفاسح تءاثلاددقلاهر رش (اعرش

 ناك نيحراشلا ضعد لاق ىناولا نءانخش هع ىنغب حاكنل ا. نالاعرمش هلوقل ةجاحالو ىوج هتدب نم
 صوصخلا طظولإ اوههنك رو هنكرئذلا ةق.ة-نال حاكتلادمق عقر ىلعل اد طفل هنا فرعت نا عش

 ىعمافدرعت انهامومسرلا نوكةراتو دل اننوكمةراتقد رعتلا نانسجأو ديقلاعفر ىلءلادلا

 رومأ عسسلاو حاك_ةلاو قالطلا ظفل نا قتلا اوقاو تالنطلا ىلع الموستدحلا ىلع ف:مملاوراتخا
 رومال نال تاموهفملاكلةريغناعم اذ سلف اهتازاب اهوا مس |تعضوو ال ا يتامو وفم تاضع ةيرانتعا

 تعضوىتلا تاموهفملا كلت نوكتةرمتعملاءريتع!ىذلارامتعالاءارو ةق.ةحاسمل نوكمال ةيراستعالا
 ىلاَهَ احلا هدسو رهن قتعلا هيجيرخ (حاكدلابهلوق) ىوج اموسرال ةيعسا ادودح اهئاز انءاممالا

 السم اهعم لصت ةدعىنواة-وكتمةأرا وافلكم جو زلان وك هطرشو قالخالا نب امتدنع ص الخلا
 ءاطولا ةد_هود_:ءملاو قالطلا اية قالطلاة دعته دّدعملا لامقتف طخ ا قاهطمضو ةملالم نعش قالطال

 ا هملاوربن سف نءودةعماسهجت ا عم قالط) ااهةلب ثدحامهدحادادتراوأ اهئابان قد رفت نع 0

 تورث اهنم هن ساحو ظفللا سفن هنكرو نئامل اق هنودد و ىىجرلا ىف ةدعلاءاضقن انالجؤم ةقرغلا عوقو
 مص ١ أو هفصو|مأو انال.' هعرشوءاسنلا !١ ل احرل اد هلء> |هنمو ةيونندلاو هش دل اور اكملا نم هد صاخقلا
 نارتسااىلتدمل اريدقتولو ىأ افلكم جوزلا نوك هطرشو هلوقو فلا نع هيلال نر ةةحاسح ال 10

 اذه رت عراشلان ادا:عمرط#ا هيف لصالامهوةوهتحانا ةماعلا ج رهرطح مدالاو هلودو رهتلا فاك

 دلاوتلا ىلا هجاعلل عبأامغاورطظحملاحاكنا |ىل مالارارسالا تح اص لوق ريطاو هو هحانأف لصالا
 | هياغف [كهالصلاةكراتوأ ةيذؤمو به لب رحم هتحاراقحافر وظحهنا هنم مهغ لهف لسانتلاو
 | نأ نمري ىتمذب اهق اددصو هل الأ نالدوعسمن |نعورمت ىلصتال ن مةرشهعمن الن اهذاقمو ناسسلا
 تاعجواعديوام رو نمتعلاو بومحماىف كفو رعملاب كاسءالا تاقول بو ىل_هتتالّأرهارشاعأ
 نمندهلل هيفددعلاعرشواهرومأ الدي ورالا تالور هملابا قرتسملاككل املا هنال لجرلا ىلا هتبالو

 ىنيع هرثك الهياتالو ملا لقأ وهو عررشلا ف نيعتمددعهنال نالثلا فرص خناو مدنل دنع كرادتلا
 رص م حرش ىف ىتبخريشل اءاكح فالعخال مأ مالسل هيلع هقح ىف ثالثلا رصف قالطلا له( ةس)
 ىلا فاضهردصمغ ادّرالا, عوفرم (اهقءاطت هل أود) صاد ا ىلع مالكلا ىف ىلاملا ليل رهشلا

 | هيه>ر ىنع ةدحاو ةقيشطت هل اوقب حرا ثااراشاو هنأرما ل رلاقلط7هريدقت لعافلا_ر, ذىوطو هلوعفم

 ْص .ل |ىفناكولهنالهىد.ةوادتملابقلعةمرهطق هلوقو فوذ :رد ومهم دس اونا كارأ ا فاك



 0 (نيكسمالنم ىلعإ) ٍ

 ل را ناف ىو ةحنذ هنا ل دعءريخأ اي ىرتش ان ؟ هقوةح رئاسك دحاولا ريخضيتيدتف ىلاعتهَشساأ

 انمذ' تنشئ نم موا انمذ حاكتلا كلملاوز زتش ةمرحات تمل اذا هنارعغهلوانت ل <الوه,تثت

 كاملا لاطب او حاكنلا فكلما لاوز نعل صفلا لقي الة مرحملا تو : ”ناانلوادصق تنال ناكناو

 0 1 وك و نا عج ال عاضرلا عمحا اكنل ا ه1« نال قالطلا ىلءةداهش | فاك نيدهاش ةداهت لعققوتب

 3 ا 5 14 لاوز نع لصفلا ل بقت لونا ةمر نال ةلكسم ىالثم ءاضتق 43 رفلاب ةداهش عاض راايةداهشلا
 راد 0 5 تو.شلا فوق نكمأفاهوانت ةمرسعم ةكول ماهتاف ةتيملاداجو سفتاذان هدلاو رمذتاذارمصعلاك كلملا

 ١ 2 0 و عاضر رب قنإ رفعلاب ىذاقلا ىضق لوالا (ناعر 5١ علب زىندلارم الاهق فرع عاف كمل ل |ءأقب عمهم هرسحل |

 ايظا رق ا لبر صم «ذفنأ رعاةداهشد
 م نيك 0 يبي يب تيد ياخ يصر 200 ح 2

 ٍ ير عع ك0 عود . : 5 : دا رم هن 0 ءيسسي 20ج طابت مآ 0
 ملط ١ 8 نكل همالك حب برصوه يك عاضرلا باكو قالطلا باك ني ساما (خلاقالطلان ا ةسانللا هلوق)
 ىد باماوىو< عقادتاذهوج اكئلاو قالطلاباكن يب ةمسانملاناىضتقي خللا قالطلا نالوا هلوق
 ميرحتلا ىفكارتشالا ىهف عاضرلاو قالطلا نيباماةبسا اراب عاب عفادتلا عفد نككهنأب انهت
 ! *(فابير بجو ىذلاهناف عا 0 طلانسالداضتلاو لد ءاقتلاى جف حاكتلاو قالطعلا نب اهرايتءاناماو

 دروسا . 6-9 ساوهوهلوث) رهتدس أدشالا يدقتو هياغب ىغم قالطلاو ةديؤم هتمرح نال عاض رامدقو ها عفادتلا
 ””طهو يب كيلر (ردصموملوق) ىوج نيدلا فعضم قلطردصهوه ىذلا قيلطتلا اسمر دصم مسا ىأ (قيلطتلا نعت
 حلسلاو اقر 1 نا لعاو ىو: قاليلاردصمو ىدلظتالر هضم هالمعت سا قالطلان ادار او مسا هلوق ىإع فطع
 نورد“ لإ انو ىعانصلا لعفلا أ دم هوه ىذلا يتلا لعفل ايهنعرب عب ىذلا ىنعملان اوهردصملا مس اوردصملانمب قرفلا
 0 ا مناواردصم ى عملا : د.قلا ذهبادمقم هثازابعوضوملا طال أ هنعورو دصو هن ىلع اغلا سل: هفرمتءانا

 هه اسيل مذلاب اههلوقال انشر دصملا مماوهروك د ملا دم ااذه ٠ نءاقلطم كلذءازا عوضوملا ظفال اف كالذ همفريتعي

 ل ا 0 هريغىفو ليعفتتلاب حاكست || ىف لم»ّساهناريغ هعفرو دمقل |لح ةغلوهو مّضلا شفخالار تحذاو (؛ ١

 وهز كنار ها نءررد جات ماها وةينلاىلا باتصال ماللادب دشن ةقلطمت نأ هتأرماللاقاذا اذهفولاءفالا
 هل ٠ه || :ءلهناكوهقل اطلايهنا اعقل فر وك ذم اوهب ري قلاط لوي مهلكو ىلب لا
 ككل همن :ةمواه ركن هنسس قرقب نأ ت تافصلا قف لصالاو هصنام ىضرلاقةدلل ةيفاكلا رش ف لوقاورهن ةلملق

 ثودحلا ىنعمابمف دصقب لن اءاست !|اهةححتال نأ ل عفمو لعافنزو ىلع تلا تافصلا ف بلغ ,وءاتلاب
 ا 1 ىو: تةلطوةضئاح يذتضاخلا ةمزالءاةلاف ثو دك ا ىنعم امقدصق ناف عضرمو قلاطو سنا

 ا ٠ دا يا || نعةدرحم ت* احاسروةلماحو ةعضرك نو د ادصقي 4 ناء1لااهقحلت دقو ةعلاط

 0 مو تافصلا هذهىفو ساعة أر ماوأ لجرورماض هقانورماض لجو نودحلادصقب ملاذا ثنوماوركذملا نعد
 هحو ىف نمأش (لالختالاو للا ىلع لدي هلوق) ىوج ىهتنا لاوق أ ةئال ” تود ادصقن ءةدرد

 لدي ءكرتلانااماو هءاع ل لدي فيك ة هيلع تترتن لحارثأ لالخ الا نال ىوج اممملعهتلالد

 دف نمعلارركمرد صم مسا هنلانلق اذاق عسزوتلا ىلسع همالك نا ارهظمم هع هعلس ”رهظ» ىذلاف لحلا ىلع

 د.ةلاعفروههلوق) اندهشوركذاذك لالخ الادافادقف محغلاو ا داب زعفر دصمةناانلف ناو لكلا:

 الن ذالابلصاحد.قلا عفر نان مرهلا ىفام عذدناهرو ىو ذللا دل ةياعرد.ةلاب فئصملاربع (خلا

 دو>وملا ىلعدرباسغاعفرلا نال حاك- :لاد,ععور لقت ْلىوج اعئام في ريتا دلف ىنعب اًقالط سلو

 لو هتتمقح وال .دوحو ىف طرشاذه نال لغا ىف لهالان مىلةب لو ىذقنا ضرعفدقعلااماو ؟غاوهو

 امهدجا غولبوةجوزلا قةعئأ غولبلاو قتعلارا.ةك خوسفلا ىلع هقدصادرطمريغ في رعتلا



 م ندىانلانزجلا) 0

 هديسقت (داسفلا ت دمعت نا هلوق) ىليراهكج طقس ال مد اهرع غو نوذحلاك اهلعفراتعا|

 الفءامولا لق ناكنإ !ةريمك-! ارهم طوقسامأ :ريغصا] هعفداءاوعاع عوجرلل ةمستلارداسفلادمعتب
 لوقلاو:دمعتم نكمل هنمئثتاف ناف (منانوكانا داسفلاددمعتو هلوق) داسغلادمعت هل طرتش
 ملوةنانال مالسالاراد ىف ريتال عرشلام ركنا روك ه.اعفقبال هنالافوق كلذ ف

 3 ماع تحال هنالاذهو ار دعت هبل ءفلاريصي ىذلاداسغلادصق عفدلانرب ةعااغاو ا عفرا رب ريثما

 اذاهل اوق) قل زحاكت لانو اداسفلا لهما عمر وصتئالداسفلا اهدصقو داسفلا تداض فاذا الار انخأا ْ

 نع ةملال نرش دمعتم نوكنالةناعشاهن نعمت مث اهتعضرأت ةعئاحاهناتنظولف (ةجاحالب اهتعضرا
 راق منوع اطوقسلا فرش ىلع ناك امتدك أ هنال (نيهجولا فجري هنادهت نءو هلوق) ةرهوجلا '

 داسفال عوضوع سوهو عاضرالا تت رشاباهنالرششاممال ةمسستمااانلو قفالتالا ىرحراح ديكأت ااو

 امتاسدسآلاو لاح | قافت انور وصل اد دهقداسفلا تدش امناوةنث مدرع ! عوضوم بنسوه لب 2 ذلا

 ذحخالا مث ةرهوجاو فلا نع لال رمش تيم ىأاهوق كلذفل وقلامث هلوق ابز ىدعتلاب نعض»
 (لاماه,تشاعتدشو هلوق) جارعملان ءردداسفلا| هدمعت : ىلع لديهن رقد و ملاذا اعد ةمافوقد

 ىوعدلاىب_عاهققوت مد_ءرهاظلاو دعلا ى- لاطد !معضتل ىذاقلا قب رفتنالا ةقر غلا عقتال نك
 عاضرلا ةمرح عفترمال حاكم نااندنع بهذملا نا لصاحاو هللا د ا 0

 ديالدساةلا قو هم .ةشرلوارمالاه.ةثادحلا هءاعسحال قدر 2 :لا لمقاومطو ول ىتحدسفب 00

 نعربج نادنالابةةرافملابىفةكاهربغف واهب لوخدملا ىف لوقلاب ةكراتااوأ ىذاقلا قر رفت
 انام مدد وهوامهنب عاضرلا ىلع ن الد ءاه دنع دهشولهنان اهو نبا نو لاق تاما يارا .

 ىتفب هن هلق اهعس الاذكو ثالث لااهقالطب دوشولاك هعمماقملا هعس.الىضاقلا دنع ءادالا لسقاناغوأ كيل
 يعأوأ ىأ ىههدحو لاق (هغر 00 ءردهن ايد بوزعل !اهلمقو رش اب جوزتلا الو

 لاقل رص ناو ام-مْس قرف تلقاكوأ قدوه هدعب لاق ناب كل ذ ىلع رممأو عاضرلا نم يدعوا

 ةمرحلا نالاوجو زي نأز اح هملع ترصاو حا 4 ةلالق كلذيةأر 0 المخأ

 الل - لجر نمثالثلا, ترق انام ءاداذه ىرغصلا لاق ةيزازي تفي هنواولاةارملا تسيل

 اذ ه للممو اهعو حر عصف هر لجرلا لالقتسال ذاماهقح ىف قالطلا نال ها هزم اهسفنجبو زتنأ

 ءاوسالحر وأ ناكتأ ارم ا د> اولارع تدشال هناداقأو فو رعم بسن اهل س هلنهذ بسنلابزارقالا ف

 ناهناتامرحلاىف ركذهناالاة:اخاعاضرلاعمت ةياهلاو فاكس !!قاذكمدع وأدقعلا لف 5 كلذ ناك

 |ءزنتي نأ طوحالاق ناريبك أم هوودعن ناوا #هكازوحال هقث الد عربذغا ناكو حاكذلا ل.ف ناكح

 عفرلا نم لهحأ عقدلاو نالط لاق ىناثلاقوزا اوفو لوالا فكذلا نأ اللعمىزازلا مزح هنو

 ريشع ل.ةف 5 |لءق هود> اوت دش طر | ىف نيتداو رنا فال خال نهد املا قب 0

 لق ةأرع ١ تدهْشود ًارراطصن ادار 0 لا اظفلو رهن ونا ىق رمت 2 : الو هباور

 هترقأرردلا قو ها حا اكاد عب هن تدهشول اك اهم ل لي 7 ندع ناك امتعتنا انا حاكنلا

 مثكلذناعيجازق ةارراهه تك رأرم اهدنا اذكوز زاحاهجوزتواه-فنتءذك أم أمرك و

 هعشو ىنغلان عجلت زلاقافد اولاريذ هيون“ مدسعىضتق ادهفخلاز احاهح وز مئامهسفن زك

 انبات هزاز داش وةربغص ه2 ن اوك نأ ءانعموئ :راطلاعاضرا ق لو.ةمد>ا اولامحخ نأ ن مىعلا

 د-ةعلا لق ةدحاولا لوق لمقد نأ جف .ةاذه ىلعو لاق حادقعل ادعي 0ك ارعاوأ هتحاوأهماتعضر

 |رهاظو حاكتلا لة دح اولارا.حخا ىف تفل ادق ةراو رلان الساحل او ربل !ىفلاقاذ فود ملا نالت
 لجروأ هل اوق )ا به ذملا فدقعم اوه نكملف ئراط عاضرب رب رابخالا|ز كو هن لم_عنالهنانوتملا
 قوقح ن نهةمرحانال (ممائالاملاقوهلوق) |ززضش ةعضرملا ىهنيتأرملاىدهاتناكولو (نينأرع و

 0 م وجل ا ا ل ا

 هللا



 م ' (نمك الزم ىللع) ؛

 تءضراولو هلوقإ هنعاهد انتساب مزح ثدداحالا ند ماكحالا هطامشتسا نسحو مدصلا قدا رت عقاوم

 نوكحت نان قرغالواض امزح مق ىف لج رورو اول ىتحاهْءل لوصو عاضرالامدار ماو (مناةأرعا
 عجلاك ةدعلا مانق لاح عملا ةمرسناالالعم عنا دما |ن عرب ثاللأ ع نءولو هن دع ىفوا هحاكت ىف ةريبكسا 1
 مهاهقلطف هسصعو رئاذا هناب قراسلا هل زخع حاكم هلا ىلءئراطلا عاضرلا نا لعاو 4 حاككنلا مايق لاح

 هئاسنتاهمانم تراصاهنال اهجوز ىلعةرييك- ل! تمرح ةيدصلا كلت تعضراق نيلاسهل ةأر ها جوت

 دجوب داك .الو ةعركك ةريرعط عج هناكو رئارعض عمسو تارض هس ء«جاهورتأرعا ىنع 00 ةيناحما|]
 رعاشلالاقو حام مصل | ن عرب ريظأ هل

 ممدلتا اضغيوادسح ع اههجولناق ءانسحل ارث 0

 هبال (اةمرسهلوق) حدملادضوهف ةهعملاب مذلااماورظنملا خثوهو مدلا ن مدلمهلالادلاب وهو ىوج

 لح نددق ناكن |ةريغصلا اًذكوهنأرعام ااهنالددب ٌومورب .كلا ةمرو اعاضراهتشبو مالا نب ا«ماحراص

 ةرهاصملاو عاض رلاةمرك حاكت :لاعمتربالو رهان اث ا هجوْزتب ناهلز احن نكي ناو هنم للا ناكوا مالا
 نهنيب حجار ةنإلا ءاو رحب حيمدعدو دحت هيلع بحال قبر هلا لف اه طوول تح دسقب لب

 اعاضرواابسن اهتذبواهتخاوا ا هما عض رمان اكس لب: ,ةرمم كلااهمذ رت1ناواضم تمرس هعج زوال

 اعاضرواسناهتلاخ تن واهّتع تن وةأر اا نيب عمجازاومم املا ريبكللا ةسعاهتءضراولام فال
 ههحوور هل ةرامكتل ايل تد ناكر منا ةثلام | مرت بق اهتلا ىلعابمترض تعضراولاهنال اهتترسضي دق
 1هئلاثلاتعضرا اذاقلودلالءق ةقر هلال وص :دعءالودقعلاز مق لصح ةمناسلا اهع اضراباها

 :ريغص نعتريكلان ملكت عضراف نيترنم كوستريغد نكو و ىوجةدعلا الو حاكتلا ىفال هنال ءرخت
 مق اهتموامت ارا هتعضراف ناترهغص هْنشنأ كولور ام متل ونمال انس عمدلل عب :رالاهرلد تمرح

 نافعا :رداسفلا دمعت ن را ةعض رمل ىلع عج ريق | «رندب عمن ازوحتالف نمدحخ انراص اهمال هءلعاتموح

 || هترغلا تعقودقو تعضراهثلاثلا نال هثلاثلا ال ناءلوالا تن انةدحاو دعب دحاو َنمعضراقان الث َن 7

 ١ تياح ناياسعم ّنهمعضرا| ناو ا عمج نياعم سند 1 ل م ىلوالا تعضرا ناو عملا لصحي مذاس هوني و هند

 نر وللاكحا كراس ماتا ىلا اعجب نب يرنالادعنهدحاو َّنَتعضراف اعد ران ك ناو او اهفكا ان رمد

 ناعدالداسفلااتدمعتو اعمدد-اوأههئم ةدحاو لك تءضراقدحاو لجر نيل 1 م نات أرح || تءاف

 مد_ءارهملا قصت اهلف يون ةريبك- -|!تناكواةريغصل اهيرح وأف اهتم !لحرد ةاوا ةريغصلا معترف

 ناةريغصلاهيرجوأف اهنبا ذا ىذلا لرلا ىلع مهتم لكرهم فني عج ريور ردابمل اةقرغلاةفاضا

 ند (هفصتةريغصالوهلوق) ىو ىمكاو قدقحلانم ممعال اوهام“ طولاب داراو روخلا ىف امك اهتيانجت

 رغد :ءمرعاهلعف لوقن انالهراءتعاب ة-قر ةرفلا اواهلهذ عاضترالالاقءالو اهلمقن مال لوخدلا لق ةقر غلا

 طقسالف لءفل اىلع ةاناغا ل هاد نمتسدا:ريغصلاو لعفلا ىلع عا طقس اغاروملانالاهقح طاقساف |

3 1 

 ْ ىاذك اهينوز لفعل ءضرلا تمرح هتخاو اهتثيواهمأ اممتعسضراف ة ةعييفز جدو لدر كلدكجو ؛

 ١ ننال ع.ج نءاعم ثلا :]!ترسوأو ىرخالا ىرخالاو ندا د ا همي دن ىدحا تبقلاوةروراقىفاهنءل

 |١ تحخانا 6 ةلأرع |قاطولو ةرهوجلا ن ءرصاض أاشنانف ةثلاملاتخاتراص ةعرارا تعضرااملف ا 'أمق

 : ناتريغص هت ن اكو واهم لاخ عم عملا ةريغص لا تنانة ده ءلا ىف ةقلطملاو ةريغصل اذار اتعضرادخالا ْز

 ٍ لاقو 3 .اه-وز نالا ل٠ :ةولو از ةشنؤلا دال اغازاهع تسي سامر ع اموتسد داو لك

 ' نا هريد ..كلارهمالو هلوذ) ردرهملا مزاد ملفدحما موزئلال كلذ لاقو اهةطوولو رهملامرغداسغلا تمعن

 أ ةئانواةهركمتناكن اناهأمق ا 5 نمتءاج ةقرفلان ال (اهأطب

 ْ ةدعلا هقفد انف يزل نكلرمملا لك ى دنت اهتنافاهثطوولاماهأط 1 ناهلوقب جرخو ىاب زداسفل ادوعت ا

 ْ منءاماضإ أدري 5( !|!قد>وواىتح ل-:ةلاثرالا ن نءمرحتالو ةرافكلابحتال هنا ىرئالااي.هرهم



 (نمعملا تف نمىناثلا رجلا ) 0

 ضعب ىلعاهضعب امك ر وا هعضوم ىلا وءؤرن ىأ اهزمشنت فدكماظلاىلار تاو ىلاعت لاقر ردباملا ىف
 راصهنا لون نححنو ةقيةحدو+ وم هنا لوب وه ما بح ىف لعجاذا ىيفاشلا لاقو هلوق) هداز ىبْزع

 معللا تنام عاضرلا مالسلا هملع لاق دقو مظعل راسن االو مدلل تامناالو ىذغتلا هء لص<الف اكلوتسم
 0 اهفىذلاءاملاد رشد ثاحال انما ب د ماسر عالق مظءلارمثناو

 نع ةملال نر قاع اان 1انم ءمردتلا تشر امهنمل ىواست اذاو (خاجرهلا عتب هاو ىلبز

 هناك-|ومسمرم صد الق س ملا بلال سنان ال (مرعلا اهي قلعشر هر زود لااقو هلوق) ةرهوجلا

 طاغن ةرقملاهذ_هنيل ب رمش .الفل-اذاامت ةزكملا لضاو رثك اللعب ات لقالان | .فودودةلاداحتال

 هلو نم هرم !!ىفامو فالخما اذ- هه للعوهف واخ[ لع فواخر قبلا سلو ههرمتف ىزتا.ن نيلباهتمل

 لالا ن ااه هلوذ نمروثلاو اد ا ييكنوك :املاغ ناكولو فول هباوص امولخملا
 هلا نعو_هءلالترمثلا ىو مامالا نعيم | و رلاىد حالة يسنلاب ف سوي ىأو مظعالا م ملل

 لدلدءريخأتاذرادملابحاصلام هيلاو ده لوق ياسا اضع جر وامفو5 لم نام اور مامالا نعو

 عسن تغاب نو :ناطرتد (حماركملا نب :اوهلوق) .طوحاو رهطادج لوقا ملا لود
 طرمشل امركم نملب هم هرم توين هحو وةرهوجلا نع ءر مر خخ ءأاهي قا عمال كلذ غامت متلوافرثك اف نعنس

 هاء اسنلا |نماهريغنملك ةيضعملاةمشه,تنثتةوغلا اووبشنلاتسدتان هرردلاق هك ذامروك ملا

 تلازن *اك نق ايريغةرذعلاتناكناو نع هد حافسلاالو جاكتلانال طق عمات يتلا انهركمل يدار او

 | اهله حور لح هتيملا نيل ةمرحلا تتش اداو(«2- ماوهارت رىدجرلا انءىوج اهريغوا ةمثو

 امهخال ةدمملا تنب و ةعضرا هذه نمد عج از والو هتأرعامأاهنالاهلامر هعراص هنال اهممعتوةَممملا نقد
 همىلاذكو نال الوق ىقع لاق ثدح للخ هد ءفردل افامنارعأانمدافتس تلد ناكر م ناستعأ
 ىتلاع انىأحااو< انريصبف هلوقو همالك ىلا التاق اا ومع ةتلامرصاهك انرعصنةابواحتواو
 تواان سلا نال ةفنح ىبا دنعرهاط ةمملا نبل اريدقلا جف عة قواتتمشراش اذه ىلاةتمأن دكر

 اكدر 2 نم عنعال س:

 عاجالا ةرهاصللا ةمرس قاما هنافذتملا ءاطو فالخياذهو تدب ىصهيرح واو نيد ان ىف تلحول

 تلاةاعوالفروا لل هتان الاق ناو امهو نمللا فق تنموهو هلع 9 3 ملا هّتاحام

 ا د وبال كلذو:داتءملاّذللاءطولا ن هدوصطةملاو همم عنعالتوملاو عذخلا !نملل | نم دود#ملا نا قرفلاو

 ىت> ةأرملاةمرحلا تون قلصالان ال (ملةمءملا نب ىيفاشلالاقو هلود) رهو نعر<ةتلا:طو ىف
 نيلهنااناوةرهاصملاة مرح اهّؤطو بج وبالا دو هلال قتل توملابو ماك> الا اهب قاع وهلامأ اريصت

 تشل : اح ق تدش

 ناك واوم ل ومدعب ىص هيج وأفاهتامح ىفبلح ولاهتءل ناىرتالا اممنوانفد

 (ناقتحالاالهلوق) ىليزت ولا لازدقو ترحل ل امقالم هنوكمل طولابةمرحل او تنئاملاعثامد ,ركذام
 ل ءاحالاقراضطتالا مرحالاذكو ة هعئر الا ةكالانمبو لودالا ةباورق باصحالا نين فالخالب

 نيلالو هلوق) هراشتعان مرعل او هنقدحو ال اوشنلانالرمعلاف انك د : الاو ةفئاحماو نذالاو

 ( او نرد نالوا هتفراوصتت نمالا رّوصدال نيللاناق هق.ة- نيلب سدلهنال (لجرلا

 ىلا ىدعت مث : م ةعضر 1اهمف ل_سالاو َه د رح ةرمش ةطساونةمار تجااىءر طب تدلت اغا رسما نال

 (ناقةحالاب تنشب دهم دنعو هلوق) ىج !يزاعاضراذكفادالو غاجملاو ىد" لاو د .درحالو اهريغ

 فو ا ىلا لوصولاب قاعتب رطفلااذلو موصلاهيدسفي|إك ةمر اهب تن هنادح ندو ىلا ىف ىذلا

 هس مآوا ةفث اح ىلا لصو واهيذاقرطفاوأ فالخل | اذه ىلعو ه.ةدج والووشنلا نعم عاضرلا ىف مرحخاو

 ىلعاءتجنعمدص لك مالسلا هلع هل أوقباكسك (اث دما بحاص د .ءاعما نيد ناكو هل ود) ا

 | ربدت ن«ناق ةياكحلاهذه ةعض) ىا ل ءاهللاو عغلا نع هربا فورصوتا الا ىلعامهدحا موسدحاو ىد

 تشالك-لاناإ الو صوصنلا قالطا هلوانت- ةوغلاوودلا بدسوهو هةرقح

 عئاوم



 4 (ن كبس.هالذم ىلع)

 عه نية عصر م نيذأر انعلّ سها نم م سنو نأ ن نءىو# | هلقتام هم ىنثَت سبا اعاضر همخنات خالتو

 عض در لرشادلو اهعمركذلادلولا ات لان امم ىرنالا دلوا تم لك تعضراف ىث :أ ىرخالاو رذامهاذحا
 زوحال هنأ :ناحاق عاضرلا نم همنا تدنااهنال ىرخالاأرملا هبا حبو زن نادل زوح لوف يوخالاأرملا
 نمعضرت ل ناواهمج و زن ناوخ" "الاهمال ارومالفاهلاما تندلااهعاضراب تراضركذلا مان الا هجر

 (امماكب واهمخأنوا تأمن اتلعتمنوكين انودع هلوقر) ىهتنا هما ن ءاهءاضرابهتخناتراضاهئالاهما
 ةمدشت تخاهلعاض رلانمخاهلن وكي ناو ااعاضر تا خالا اذسغو بسنلا نم>أ هان وك. نك
عمي الوامهب لصتم(أم هيا تعا لو هلوق) رهن خال ثلاهلاَو

 4 راركتلا مو زللامهدحأت هلأ دا 

 لاق ثنؤملا ىلعرك قالا بلغف ةدصلاو ىصلا نمعيدص رااندار 1 (ىد“ ىءضر نم: لحالو هلوق) 1

 دارا اورخ . الاجور :ناامهدحالز مل عاضرلاةدمق ىد# 0 ءاعم>ا نمي .دص ل كجحو ةرهوج ا

 دا ارماوال مارخ . الا ىلعامهدحا عاضر مد- 2:ترصقواعاضرلاّةدمتلاط عاضرالا ىلعامهعاستجا

 نعالاىدثلااعماعضرن نادار 1 ل ود او تقو ناعما ءضترب نان ناك- أ ثاحح ن نم امهعامتحا

 مأوتتبال كخاو جانا تالا مت ةك < انلازمتلانغاو ناك فنك ءأر أرماءزهاعض رب تادار ما لن رس الاوا
 نانناكلا حن هامهعا> ادارملاو هل وق تاق نافةءاغلا ىفاذك ب دنلا فاكر وحتالف ةعاضر رلا نم
 4 خ "الا ىلعامهدحا عاضر مدت: لاقو مع ثمح ةرهوجان ءق.سال ف لاخعدحاو تقوى اعماعضترب

 اهمنادارملال د>او نمز امهم عا ضر ادو> وهياغلا مالك فتقول ا دحودار | سل تلقالما

 ماب ناو مالت خاو خا امهئالا موش هك انمار ملا او باغلاق هلوق نا ملعاو عاضرلا: دم ىفاعضترا
 الو رعلا فاك مالناوخ ا امهف ني>و زنهنمللا ناك ناتد>او لجر نمنيللان اك اذاام ىلع لو

 دلوو ةعضرم سدو هلوق) رهنلا ىاك جو زاداو ةعضرملا تددعت اذاالا ! طةةتالاتوكت نا رّوصت

 املاهنالاذهو در ركم ةلْمسلا تناكالاو هركذ غاسا وانه ميد ىلع عاج الاطرتش الو (اهتعضرع
 اذهرب رقت قربلا ف عقوو ىلي زهعضرتملمااهدلو تعضراءاو ءاهدأو ىلع تمرح ةمدن+|تعضرا

 كو ةالذلوعفملا مس اةغيص ىلعداضلا مف: لالا ةعضرم نامل- ءاوىوج هشحاف طاخ للا

 الوهل وقبةراسعلا هذهر ل لا !ةغص ىلءداضلا ارتكدرافادم هرمدأو و
 ىلرهظ : لو ةعدضرلا كدا هعص :رملانال دما امتدت قرفالو اهتءضرعدلوو ةع.ضر نس لح

 نمكوح اوه عبضرلا نان مت رع :مريمغتلا اذه ل_علو لاق ثم> هيلعمداز م زعض ارت ءاهحو

 ىوعقلا لصةءالو مالكلا ماظن ة:لةخالابتهضرم دلو و ءاضرلا نمت |نند لح الو ل.ةولو عاضرلا|

 ا سس سام امدعادلو هنال (اهدلودلووهلوق) ها مارلل قف اوملاوهام ىلع

 طق اوا ازاريشو |١ .ثار لعج واجنبي اعلادتاو سانيو دوصقلاوه ماعلا نال

 ا عادلا ن عرملا ام فلاذعوهو لاقةرهوجلا نع ةملالءنرعشل افك ةمرحلاهملوز ا

 ىهو همام !اوانولغمو ناك |.لاغماعطلا تضن !ونيالارانلا تسماذاام ىهو كوالابىأ امهم قلعتم

 تلاغلل ةريعل نال ( 6 هر2اه.تدثت امه دنعو هلوق) انذهش ماعطال ةيلغلا ناكو ئيالارانلا س.ءملاذاام

 8 نادوصقلنالدومتلا قحقمأ عياتثلاو لسا ماعطلا ن اة فن ىنالوءاملاب طاتحخا ذاك

 نالءاودلاواءاملاب طاتا اذام فالالوك مَ قيفايورشم ناكدنا ىرتألا عداتوهو ماداناللااغإو

 الاغالواةمقللا له دنع نيللار طاق لاح كب تالهنا عصالاو هلوذ) ىلارزنيللاوهدوصقملا

 همقلةمةاهاك | |ذاذم هر اتدثتالامثا ةفينح ىنالوق لعن ا هداز رهاودخ نع يلد زلاركةوانولغمؤا

 ادا ءامإلا هننع مرا ل ”الامغاةرهوجلان ءهلال درثلا قو هم هرجا هن تنثاوسد ةاس>اذااما

 قعع جا ةطفأ أو اهدجمهلوق ىف ة- 7 رحما تدثت نا قش اديس ةاثشهيرشىأ | اوسح هانس> اذاامأ ةيرمش

 رياوهو لاو اتاومدللاتايناهمفنال (21بلاغلارتغب وهلوق) ناضطضاق اهذذ- اذهفو تح



 0 عرف هنال 4. منعانئاكنءالا سداذانمللا نو دهنأم نم قواذم هنال « فذ دلولا ىف كلذو ةمضعملل ىنزلا نم

 عاضرلا نمط اولا نياوهف اددص تعضرا مث ةهمشد ءطولا نم تل جولور كو رهن بسنلا نماهتشب مرتك ١

 (نمعملا ثق نم ىناثلاءزحنا) ا

 تانفال- ذي ة-محالفتادن الف نددلا لفسا نمال ةدعملا ىلعا ن«لحدراعالا عش الوهو ىدغتلا

 قالطانمردعأ !تءاص«مهوناكةباورالةباردىاهحوالوالاو هلوقو حفلا ىاذك صل تدنلا

 ىنازلا لعمرتلا نالاقاغت اهلاخو ىنازلامع ىلع مرحتالابن امهماللكرهاظو ةملال نرش ةءهجوالا لاكسلا

 اهنال هعورذو ىنازلا لودأب قالخلا درق امناو امهتدب ةدوةفم ىهو ةمثزحارامتعال هملوقلا ىلع هعورفو
 لافاذهو ىلا ىلع مارح عاضرلا نءاسكف را عورف ناانمدق واهب ىنزملا تان ان الاوافتا ىنازلل لال

 ىئازلا ىلع مرت اهماف ىنزلا نيلب الت هضراو ىنزلا نم لت لول اذكوىنازلا ىلعابتهرحركذامدعب ةصالخلا ىف

 تلاغلا ىلع ى رح جو زلانريمعت لاق نا هناوحو انش لاقاضن أ فئصملا ىللعدرتهدهو ىدادحا هلاق

 هنم نك ملوأهنال هيدق (هنم ل زئاهن] هلوق) ىوتن اطول دنع هنظ ىق جوز هنال هش ئطاول | لح دق

 هلادلو ن وكمال هناف ادص هي تعضرأة لة نما ناكرخآ وز بدسااهئءلو نيل تاذتج و زتن أن

 هتاوخأب واهرمغنهىناثلاجيوزلادالوأب ب ورمي نا هلز و ىتح عاضرلا نم هس رنوكي لب حاضرلا نم
 هنمتداواذاقىفاثلانمداتملام ل والا جوزلا دلو ن وكح,وسسنا!ىناكىناثلا جو لا ةارخا ىأ
 قافتالابل و الادلو ووو ىناثلا نم لمت ناو هنمنمالا نال قاف: الاءىفاثلا دلو وهف امص تءضراف

 نءةلال درثاهب صا فحامدعب ردولو ىابز مامالا دنع لوالل ناك طقذتا+ ناو هخهنالا نال

 هلل- ا هريغ نمنا أ ناكولىتح اهانااهحو ز نامل ةمدص هي تعضرا اذان | هداغمو بهاوملا
 ةونال اءاقتنا ىذتقي هنماهنمل هل وةوهودنقلا اذهءافتنا نامت ةيناختا نعءرهتلا ف حرص هنو اهيجج زعل

 ءطونال هلةءوطوملاة_عضرملانمب و هند ةقرافملادعب ةعيضرال حيو زلا حاكتز اوجه م مزلبال نكس
 ةعضرم اريغ (ىزخا أر عانم ناك ن او عيضرال خأ هلو) ررد عاضرا ةوولو تانملا مرحي تاهمالا
 هزم ترتتساف سعقلا ىأوحا حفأ ىلع لمخد تلافا نأ ارمعدتلاىضر ةثئاعنع (معهوخأو هل وق)

 موةأرملا تةءضرااغاتلاق ىحاةأر ماك ةعضرا لاق نبا نم تاق تلاق كا عانأو ىنم نيرتتسست لاف
 نبال ء_ءاطوملا قو ىليز كاع جيا ك_عهنالاقف هند مال_سلا هراء لخ دف ل_جرلا ىنعضرب

 جوزتي لهل لرقف ةيراحىرخالا تءضراو امال ءامهادح ا تعضراف نانأر ماد نأكل جر نع ساسمع
 بدلا ىفةسمرحلاو بسنلاك> همكح نال مرح ل عفلانب|ناتدئفدحاو حاناالاىلاقةيراحنامالغلا
 نمنيللا لزنول تلق ناف عاضرلا نم ةمر_جلا اذكى ءاسألاو لاحرلا ىناحن م ىنعا نيبناحما نمتدشت
 هسفن لعفب تندتملا ما تلق ىلو اهريغ لعفي تثت ال نالف ة-مرحلا تدثت ال ةدص عضرأف لحراةود*

 ءاغلاب لق او لد ل ىأ فا ك.لع جلبلف مالسلا هءلعهلوق ىنعمو ةياغاعاضرا ىعسال لجرلا عاضرا نال
 ةزمهلا خفي لق |نا ىلُسلا طخ نعانفمش ل نو ةيانملا قاذك لجر مسا لع الاثم ىلع ةلههملاءاسحن او
 ةلههملاب وةك !ناكساوإههملا م و قاقلامذد سعقلاوةلمهملاب وامهتنءافلا زن وكحب.و ماللاو

 ىدادحلا لاق لكشملا ىئنخملا عاضرا نس نع .ريثكت كس (ه..ذت) ىهتنانيداههملاو فاقلاب سعقلارغصم
 هن قلعت ةأرعان اوم رتل اه قاعت.الالجر ناكن اق ل->رفارب زغن ك0 ناودأرمافارب زغنمللا ناكنا
 هناةو سلات لاق ناالا لكما نخل انياب ةءرحلا تورث مذعد حيرصتلاةرهوجلا نءردلا قو مرتلا

 لجراز والو (غان و اراصا اريغصد د>او لك تع ضرافهل اوق) ىهتناةأ ارالالا هيرازغ ىلع نوكمال
 ىأ (ىذاشلل اال هلوق) ةنانب بال ل3 نم عاضر! نم ناتخاامهنال ني.ثن اناكول اههندب عمنا

 ةمرحلا نالواشيو راماتلو هضعنالاهطعب نءالاو ةمضعملا ةرمشل ةمرحلا نال ىيلءزلا فاك هل لوق ىف
 هيلا نيالا ب سنيفاسملا حاط ساوناستءل لوزتا تدس لصقل نالو عاضرلاءاذ كف نيمناحما نم تسنااا

 | هلوأل) بسنلا نم مرام عاضرلا نم مرحب مالسلا هملع هلوق اس و رام لوقت ىجلب نلادازأو ا

 لدعر



 ها (ن كسهال:«ىلع)

 لدي هنا عاو هدب المباح تنلا نءاجئال هملال دش هدلودلو ما اسسنالاعاضر لص نمو ةموطنملا

 ماروبم انها هوىن.علا لود ىلا ىرتالاروصق هنب|اتحاو هدحخا ما ىلعءانشتسالا ف:صملارمصق ىف لاقن

 .دالوادالوأ مأىأ عاضرلانم هر دفح مأب ج وزعي نأ هلز وح (ىلوالا) بنل نود عاضرلا نه رو
 ةللحام| سسنلا نماهنالبنلا نو درعل ا ناك هأ اره اءذه جب وزتي نا هلددلو دلو ةماتجا تعضرا نأب

 انش هشيدلو :دغ تناك اذاهتنب وأ هنبا دلو ةدغحما تناك اذا هنب اهل لح ىا جان زل ا ىفاكمتنم وأ هنبا
 هارعا ماوا هماام| اهنال بسذل| نود عاضرلا نمهدلو ةد جو م 5 وحي(ةينأعلا) قفاحتا نع
 ىنأب وز ناا نوح (ةعدا رلا) هتخااهال بسنل نو دعاضرلا نم هنبا عد جوزتن ناهلزو < (ةملاثلا

 ماج وزه ناهلز وح( ةسماخلا) اهماججو زوااهوااماهنالبسنلا نهكلذ زوهالو عاضر ا نهاهمخا
 نههلاخ ماج وزتي نا هزو<(ةسداسلار دج اةءوطو موا بالة دحام |اهنال_سنلا نود حاضرلا نم هع
 نماهتنبا ىنأب يوزنتن اافزو< (ةعباسلا) هدجةءوطومواههال هندجام منال بسنلا نود عاضرلا
 هتعتنبوهدلو تا تلد رعااىفداز ىهتنااهجوز ني اوااهنبانوكي نااما هنال سنلا نود حاض لا

 7 , ةتسىلااهو اهل لكامر ا سءابو رشع هبن امثىلاةثوفالأو ةروك دل ارامتعاب لصت روص عستر مام عم هذ هذ

 ىنكع مم 1 وهو رورح او راجا قامت رايتعاب واومخ ا نيانج وزتلااخز وو هما مأب بو زها اكل والثم نيثالثو
 0 الأ ملا نيااخاردلا ىفداز وغلا فاك ةيناوةنام ىلا لصت امماكواهملا فاضملاوافاخذملانعاضرلا نه

 تلو ا تعءضرا اذاامسنلانودعاضرلا نءاهتنبا تأ, اهجوزتةر وصو نيرششعو هنامىلا اه هوا اذهلف

 5 عاضرلا نملاخمن ايدارملاو دلولا اذهب وزعلاةعيضرلا تذملا مالز وحدإو ةعضرللو ىرخأ ة أر حا تذنةأر ما
 تعادل نوكي ناك(مأب اقلعتم نوكي ن ازو<هلوق ) هبأ عم عضر نمعاضرلا نم لاب و همأ عم عضر نم

 (هتحخأب ْن وك ناودل و١3 ردىانصلا ال ىونعملا قاعتلا ىاعتلاددارا او عاضرلا نم ما اه بنا |نم
 (اموماكب نوكي ناوهلوق ) لا |نهرونلا ىفام لعت هنمو بسنلا نم ما 1 عاضرلا نمتخ اهل نوكي ناك
 نمروملا ىف عقوام نا لاو عاضرلا نهىرخا مااعاضر هم الو هيدنجا ى د ىلع رخآ عم عمت ناك

 أ لعتم راسل اناك اذااملل -:.هنأ لاخلا ناس هل همن لو حرشلا ف ىواديسلا هماعىرح ىللذلا
 لاقي ناةرابعلا باوصق عاضرلا نم مأ هل بسنلا نمخأ هل نوكد ناكهلوقن خال اوهىذلاهءلا فاضملاب

 نو اذه ىلعذ (ة.اثلاةرودلا | ذه ىلع سفو هلوذ ) بسنلا نم ماهل عاضرلا نمخادل نوكي ناك

 نوكنازو<ىلوالا:روصلا قعاضرلانمانلوق مح راشلا لوق لمأت نملوةاو ىوجاع:راروصلا

 ىقزبال ةهمشم رطاولااذكور هت كل ذك د سلا ذا بئاغلا ىلع ىرح (ملاةعضرم جوز هلوق) روص الثا
 نمددلو ماجور لح .رةيناخماقلاقىوجا.ءلغأدسقتلا ناكناوج و زاب دم.ةتلا هدف مدعم ا ىلع

 اه الذ ىلوملا ىلءاماريغصل!اه>و زىلءواهالوم ىلع ةعضرملا تمرح سل | نيلب هتعضرأق هلريغصدنع

 نالاءوطوم تراصابالريغصلا| حوزلا ىلع مرتو ىلوملا ىلع مز تف عاضرلا نهكأهناةجول
 هنوك.ريغصلا ف ةمرل ا نا ذاق ىنعي للع لو رهغلا فاح عاضرلا نم ىاهعااهنالو ءاضرلانهئا

 هيبة ءوطوماسنوكم لياعتلا نيب عجب دقفالاواملع علطا تلا ةنهنل !تسح لعل ور وهال ا فاش اراض

 هعورذو ىئازلا لوصالز اح ة يمص تءضراو «:متدلوذ أر ماد زول هنال جو زاادف هماا,نركجر ا

 ةمرغ |نالدحو الوالاو ناخضاقهبمزو لاللاك طملاىف هلءجو ىربولا ءراتخا| ذكاهبعيوزعلا
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 ّث آت



 هم

 ١ (نمعملا تت نمىفاغلاءزجنا) نا

أ ناصمو نادم لجرلل لبق هنمو عاضرالا ججالمال او
 ا توص مه ال 5 ىشال ب ١ بسؤال مهنا ى

 ىفب هنو عم اامففوقو ىر ودقلا دج" ىف مساق مشل لاق (ناتنسالاقو هلوق) ىيعهتمتاطم ةه_ لح

 هلد>ال مهضعب لاقو (لاوح هن الروز لاقو هلوذ) ىوج مامالال و5 ىلع ىوتفلاةر هولا فو

 دعب مالو لاصق دعب عاضرال السلا هءاعهلوقب نوسة مريمكسلا عاضرا ناانلو ةَلطملا صوصنال
 لصال كلذ نالريسكلا ]|عاضر ادرادرو معلا !تدن 0 درال مالسلاهيلعدلوةيو مالتحا

 ماعطلا ىلا عاضرلا نملوهقلا ه:كءال عض هربا نارفزلو هوو زباب هل لد امتاو عاضرلاب ريبكلل
 ةييرال(لوسفلل لسا هشال ا لا ملودتلل نس لوكلاوةدان ّرل !نم ديالو ةددساو ةعاسق
 نيلو> نهدالوانعضر.ت ادلاولاو ىلاعت هلوق اهذو ةاكحزلا بوجو هر قلعوهب نينعلا لجأ اذهلو

 هد انزال رابتعاالو رمالا هوجو غلب د اوهو رعالا هيدار او رم ةغيصو لن هو ةعاضرلا جي نادار نانيلماك

 هدعاسف لمال ماطفلا ناي زلا فكل وقنوأ ىراق ىلع نع هناسيقيسام ماماللو ماهئالا دعب

 ىندأب اه انردقف نماوحلا ىلع ةدابز نمد الف هريغدوعت :و نيللاى نذل ١ ىت>اشنشف اًثيش لص لب ةهدحاو

 عاضرالاة- ةغندلاولا ىلع قوسال ىتح قعسملا حاضرلا ىلع لو م نيلوحيد.ةملا صنلاو لحد رم

 ةرحالا قاقتسا لاصف صذنلا ف روك ذا لادغلا نا لعف ةقلطم تناكول عاج الاب هترسا ىا كالذدعب
 بجو هناال هدم للةالانامب نوكي عاضرااة دم لاصفهنا مس نئلو عاض راةدم لاصفالدالا ىلع

 لملدلاو لاصفلا ةدم لق ااذكف لما: دم لق اداراو لاو لاصفلا نمد نرد 5 هنأ ىرتالاكلذدعب ةمرحا
 ني

 ءافلا فر نياوحن ادعب هركذ ذرواثثوا ههنم ضارتنءالاصفادارأ نافلاق ىلاءت هللان اهندمءأ ىلع
 ةدمل-3 ًأااذكو هلودو حلا« ءاعاووهمضارت ناو ادعب لادقلا قلع اًذهو عاضرااةدمءأقر ىلع لدف

 هيدار ا هناىلد زا طش ن و لهنا لو | هلطحم ذك نماج قد كود دل اد همر ىن«بلاصفلا (دامي 0
 هندارأ هنا همهف نيءّتب ىذلاو 0 سو هل- اع هانأت ٠ نيماع ىفهلاصؤو هل جو ىلاعت هلوقىق نار جلا 60 1 2 <

 0 ل
 :دملقأ اذكف لجناةدملقأدارأو او هلود عضد رم هلاصفو هلجو ىلاعت هلوق نأ ارغلا

 مشرق قيس هنا نمعتف هلجو رمق سدل ناهد آىنعأهب الانا ىلعةعل اطاادنع ىلز هظاماذه لاصفلا|

 رظن ةقلطم تناكولنياوحل دعب عاضرالا ىلءرحالا قدقست الاهم ىلع عاججالا ا نزلا ىوعدقو نيهاش

 تلاظت فدصنو نمت ةلس لق م 8 اأطفلاب كالحا هءلع فم نا ىواتفلاهذ_عنع ىوجلادسسسلا لقندتف

 راتتنالا مظءلارشن اننا ا الهلا ه ماع فةعملاذاام ىلع همالك لمح ناالامهالاةرحالاب

 هناك هدشوداوق ىامعلل !تنناومظءلارم ةذاامالا عاضرال هذمو هرمثنأ ءاع اذا ليزعت !!قوءاحالاءارلاب

 || اهبلا قو بالا لق نمسانلا ف ملا مالتحادعب مدالو هلوقو برغملا نعةيانع ىازلان ىوربو.امحأ
 مأالا هلوق) راتغان ءاذ ل ل ءأم امض اعتمد 8 ن ممالا ل3 ن 1

 مرح لعءاقن مءانمتساو عف هه ىن وتس ال لعفلانأب ىوجا هنقعتو مرح نمءانئتسالا اره اف م هد

 عطقنم ءانئتسالانالءاو حاك.:لاوهو مرر دسقملا لععافل اهب ىنعي مرح للعأق نم ىولا د. لوقو

 ةروك ددملا ةعيسلا تسنلاب مر 4 اذا اراتلاردلا ىفاك ب سنلابالّر_هاصملاب رك د ند دهر نإل

 اغا (هبخأو هلوق) ءاهّوفلا هانم 3 سااملالو نم ثد دخل | ع نكي م ةاهامدمنم مسد ىتتسلاودب "الاف

 ناكو رهتلا فاك هّدح أو همنا مأ نمد قرف الهنال هتخا مالا فن اال وق ىلع كلم >ءاةطظفل حراش ااداز

 هلوق)اض أر هثلا ىفاكهتند و هذب |تحن | نمد قرفالذا هني و ةظفل هْنب اتخخأ الاو هأوق ىلع ديرب نا يما. 1

 بسنلا نمكلذزوممالو هلوقإ) ىوجعاةلار هاا ظااق ع.درفتلا ماقم ماعلا (هتحاما ماع جوتن نازوحالو

 سلو هتبنن روأ هتطباما بسذلا نمنءالا تعغانارردلاك همالكر هال (ملابسنلان مهنباتخانال

 ناكنافاهدلوةمااكرشاعدينأبا.سنهتنبو هنباتخاف ل4 اروصت داو دامةرصحالذاكلذك

 حرشة اهبزغلاوبالان . انسنودلو حا هواه جيوربل ادكءربنل ىل-ح همال أربع ن نمتنب لك

 اا اميش5ساسااربي ير بئيششلاللددل1لاس1لااا لات5تتتتتششلُل2159ُُلُلالالااللللاصصا
 4م وطذملا



 هو (نيكح الذم ىلع)

 رت ل سسسسسسس ل ا

 هباد_ملا حاضرا وهو مامالا دنع فصنو نالو> (ه.فاوفلتخ|امبسح لعهلوق) اروهعوم

 ا لكل: دمروك ذا عج نوك,ناىضتقبةفاضال اهذهره اظواربش نونالث هلاطفو هلو ىلاعت هلوقل

 ىلعلاصفلا: دم قف نيتنس نمرثك | نوكتال لحنا: دم نا ىلع ماقدق لملدلا ناالا امهنمدحاو
 أ لاصفلا قرواشتلاو ىضارتلارمتءافةد الارواشتو امهنم ضارت نءالاصفادارا ناف ىلاعت لاقو هرهاظ
 ني:دلل بو رضملا ل .>الااواعجريسغتلا لهأ ةماعوامهدعن عاضرالازاو+ ىلع ل لد كلذو نيلوحنادءد
 رواش و نامعملا اهب ءىغرهشأ ةّتسل تداوفةًأر مايو زتالجر ناىو رامهديؤب و !هبملعاعزو م
 هلاصفو هل_جو لوقب هللا نال اق ف.كولا يتم هللا باكي ك-ةعصاخ نا س|.,عنبا لاف اه جر ىف
 ريشأ ةّتس هل مذ نمماع ىف هل اصفو لافو نيلماك نيلوح نهدالوا نعضرب تادلاولاو لاقو ارهش نوال“

 ىرنفلا نع ىوج زم_سلا نوكسب بسحو ىراق ىلعلةياقتنلا حرش نامع اهكرت نالو>هلاصفو
 نيتثس نمرثك أهمأ نطن ىف قس الدلولا ةشئاع ثردح لا ماقدق لءلدلاناالا هلوق ىف لمادل ايدارملاو
 بحأز و ءالوهو باكلاريبغت هن مزلب اد دح هنوكريدقت ىلع صقتملا اذهتاةناف لزغمة كل شرولو
 لفامهماءاعز وتمنيت دلل رورضا|لجالااولعجريسؤتلا لهأ ةماعن اف لوؤم باكل انأب

 ةلالد وكل

 مزلب اسناو ريمغتلا مزال كلذك كلذ ىلع اهتلالد نكت لاذاو ةمعطق فندملاهم لدتساام ىلع باّمكسلا
 هلوذ ) ىوج صعقاعتم (ارهش ىثالث ىف هلو5 ) ةيانعدفدعالو ةلوؤم ةناب ةيعرق هلٌدسم تانثا

 هيلع مزج ّةأر مان ىفزول هنأ همقلا قحرصواعاضر بالاونالا ةل.اح همالكح ل مث (بينلاب مزحام
 نمىرديالو مهرثك أو أ ةيرقلالهأ لق أ اوعضرأ ةيناخا ىفامل ةعضرملا ملعتنأ ٌدبالو اعاضراهتش
 كلذيدهُش لو ةمالع هلرهظ ملاذارافصلا ل اواه- اكجن هر رقلا كل: لها نم د->اودارأفاهعضرا

 ماعطلان ىنغتساو مطف ءاوس نملوقلا ىلع ةدملاف عرقتلاتودث دسيفب هقالطامث اهحاكنز وح
 ةمرحلاتثتالنيلل اريغب ىفتك 1ناهناهنع نسحما ىورو ىوتفلاه_ءاعوةياو رارهاظوهو الما
 زج هنال مهتلاودو زوحالةدملادعب عاضرالا مث لوالا ىلع نو رثكالاو ىوتفلا هءاعو ىلي زلالاف

 وحن ىوادتللهب عافت الازوحالا ذه ىلعو تعفدنا دقو ةرو رقلالاهب عافتتالا حاسالف ىمد الا

 زاوج ىلاريش نمعلا عجووف هلوقورهن هيدمرلا لاو زهنظ ىلع تلغاذاز وح لمقو نيعلا عدجو
 هرعغو برشلا ند هءىوادتلا زاو لوقلا ىلع قرفالهنا ىلا او دمراريغل ايرشولو هيىوادتلا

 ضعلاودمرالهيىوادتل ازاوج ف فالتخالا ةباكح دعب لاق ح ةيلاليتشلا اك مهضعبل فالح ٍ

 ىلع فالتخالارصق دف, هترامعردص نالّوذخ اوم ىلالءنرشلا لع نكسل ىوتن اىوادتتال هنرعثز وحمل
 هصنامرهنالا زعم مهضع نمبعتلاو حلا هيرشزوصملضعبلاو هلوفه.فانيو طقفدمرلل هن ىوادتلا
 بمثل |نس َْق رغلا م دعدنقبام هتعامدق ليالصأ ه.ذ هإدو>وال كلذن ا عمىوادتلل هب رشاوز وعلو

 اعفناك تاقاهناانعهتلاىذر ةشئاعنءىوراملت اعشم(تاعضر. سمخمالا هلو ) هريغو
 هللاىل_صلاق تاافامنااهنعو تامولعم سمخ مدن مث نمر تاء.شم تعض :ررشع نارقلا نم لَن

 لوال اوان.هذم ىنلاذهف ناتجالمال اوةحالمالا مرقال طفل ىو ناةدملاالو ةصملا رحال سو هيلع

 ىل غب هقلع ةعاضرلا نممكجت اونا او مكن عض 2ر1 اللا كتاهمأ وىلاعت هلوقانلو همهذه تايئال
 لاقهنا سا عنب انعىو رو نمءاو رامو مسنوهو ةدايز هيدسةتلاو ددعلاب د.قريغنم عاضرالا
 ركونأ هنءهاكحا.خوسنم هلق مر :دحاولا ةعض رلاف مو.لاامأ ناكن ا ةءضرلاالو ةعضرلا مرئالافوق

 باك ىلا عوج رااواوكرتسحوف هب رطضم هشئاع ثدداحا لاطب نبا ل اقودوعسم نا نع هلثموىزازا

 حاصعلا فوذيانعلا نءانذعش عاضرالاوهو عضرم ال_عف ةجالمالاو عيضرلا لعق ةصملاو ليز هللا

 هصتما عرضا فام لي صفلا لتم اواهعضرىأ همأ ىبصلا له لاقي مقلا ىفدأب ىدشلا لوانت حلما ظ
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 حانجالف تقلط تازع نمت ملط تدغتبا نهوءاشت نم قو ءاشث نه ىناطتو|اهعجاضتو كلا مضت
 انه هيحلاو ةمحلا ةعح عود راازاو- نمذطفتسا ( ملا هيلع عج ربنا ذو هلود ) ىهتنا كل ذنمئث ىف كءلع

 | هدوسن |نمرهنلا ف هل-ةناما هت رضنم مسقلا ة.هزاوج ىلع لءلدلاوىوج اهقح كرتباضرلا نءزاحم
 ه«قفاوواهقلط مالسلا ه.ل عدنا ني رصوهف ىهتناهثثاعلاهتبوت لعحتواههحارب نا هتلأسةعمز تن

 | اهنا بهاوملا نءانذش هلقن ىذلا نكل اهع-ار م ىدتعاّةدوللاقهناتاناككلا ىف قا ساماض
 اهكسماف ةشئاعلا همو: تل هجو لعف,النا هتلأسفاهقالط لسو هيلع قنا ىل-صىنلاداراةدوس تربك

 امنا طاقسالان اهحضوت طقس الفد_هب. بحماة تطقسامئال ةرملادعب عوج راه ناك اغتاو ىهتنا
 عجرب ناريعالو ةرراعلا ةلزنعناكفاطاقس الاعانتما هنع عوجرلا ناكتلل ذكسدلامّنال متاقلا فن وكي |
 | عجرتوةوشروهو مارح وهف مسقلا ىفاهدن زين | ىنءالء+اهجوزا تلعج (لدك-:) ةيانعانلو امل ءاشىتمأ

 اهمون لعل اش امل عجو أاهرهم ىناهدازوأ مسقلاىناهديزيل امش اهر_همنمتطحول اذكو اسهلاع
 انتعش ةشحولا موزللامهاضريالادحاو نكسمىقنترضلا ند عمج ناز وحالو لطان لكل افاهتمحاصل
 ىراوجلا نمد اذكوهل.ةلاوءطولاك تاعاتمتسالا م-.ج ىف تاحوزل| نيب ىوس ناب دب (هقاخ) رعلا نع

 نان فوزءملابهدحاص لكرشاعب ناو ةشحافلا ىلا ل_-ملاوانزلا ءاهتشا نع نونصعل دالوالا تاسههاو|
 1 هيأهرت أب حام لكى هعبطت نا جوزلا قو ةيز ارلافو هسقن عم لمع ناب امك هيحاضص عم للهعت

 ىذأتي املك !نماهعن«ناهلو باطاذاهبدتالن اامل تفلا ىف ورهن ىرخالا ةرضحامهادحا ةطودرتدو
 ْ 7 شقنلاو بضخحلا«ا:ىلاكه ع رب ىذأ راع نيزغلا نماهعنع نا هلف اذه ىلعو لزغلا نمو هتتار نم

 د0 لل د د 0 - اًهكرلانات 2 0 /هبب - ناب 22332 22 سرا فقدت 34554 | درب بار تتنإ“
 موو وو وجع موو ووجه تدوس وج جوجو ملا خمور 3. لمدر
 1 هن قاعتت ماكحأ هل ناكو عاض رلارالا املا رم أءادّتب اق شدعب الوهودلولا حاكتلا نم دوصقتلا ناك اا ب 0 3 ا :
 ا رك ذوالاج اهبةهرحلا قاعتتام تامرحملا فركذو هماك أر [هل عج هسنع ةرخأتملا حاكذلارانثآ نم ىهو ل همل/ 6م

 وهاك باك-اانالباملان عاض ,راالئاسمنونعت نااذه ىذتقملوقأو تاك ريغقاذكه ل.صاف:انه ْ ع 0 كي
 حاكتلا هم :رحاناىوعدىلاهح احال(هم هردلل بيسو ه ١و بسذلل تدس حاكتلا ناك اوق١) ىوجرهاظ 0 ١

 ا نء ناريظنامهنالحاكذلا ىةعهدروأ ىدنجريلا فو حاكذلاب تدثت ةرهاصملا ةمرح نال بسنل ا ةطساو

 | هنهو ىهتنا ةمردلل بس عاضرلاو لم سس حاكنل | نا ثدح نم ن ادضوأ ةمرعلا ناردسام_منأ ثيح
 اورك دلو( ناودلا ف لعج هاوذ) ى وج ةيئحلار اءتعابادضواريظت نوكد>اولا ئشلانا دافتس |
 ةيلاعلاةغللا ف لعبا نم'اح هلعف ناهمفو سوماقلا فاكر هعم عض رب نا ىندعهثال هزاوج عم مضلا

 ضوونم (هرخ ؟ىلا ع .مضرلا صم هلوق ) رهن مركت ابن مهاحو دخن ةغل ىف برض بان نمودحت قوفام ىهو
 دة صا نالفىناثلاامأو فوحاىلا لص: لنا عاضرالو صملابوبدق هنالف لالا امأ !سكعو ادرط
 ىلا لوصول ادارأ هنا سي>او هفناو هه نمطوعسلاوروجولاب هذوج ىلا لصوولاكعاضرلا تدُمو فن
 يداور يملا ىفهيف ث< وركب لاداراو ببسلا قلطاف لوصولل بس هنال هصخو نيذفذم ا نم فوحا
 ىصلا تربو لوقت بص, ىأ مفلا طسو نمرسوبءاودلاتفلارروجولاو ىلاغلا ىل_عابرج هصخا ما هنا
 هابشلاو ل-جرلاهنجرخو ةساوأ ةتيموأ اركبولو (ةبمد الا ىدت نمهلوق) راتهغلا نع انش هّيوأو
 فهلوف) رجع اض أل جراللابق.دقومأ رالوهو ىدثلا ىهوىدثلاوه لاق ثنؤدو كذب ىدغلاو

 يعمم الددملادعب هنا كالذو عمضرلاب هنعءانغتسالا هملا ةجاحالهنالاق, دةرونلا لاق (صوصةم تقوأ
 ةيزايتعاوأ تناكةمقيق-اهفشكوة هامل رش هد رعتلا نمبولطلا نان ىوكلا هنقعتو ةيانع اعيضر
 ةهرودك“ مازتلالا ةلالداولاق مث نمووءافتو في رعتلا ضومع بجوراماذه لثءافتك الاناءافخالو
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 نو (ندكحسالاه ىلع)

 هسسق قحلا كردتسساالهنال برضد مسقلا نمعئتما اذا]>رلانا اولاقدهةرهوجلا فو كلذ نم عنمالا

 ةيوقعهعجوا ىذاقلاهاهئأامدعب داعاذا ل, ىلوالاةرملاقرزع الو ىهتنا نامزلا ىذع توغي هنال سناب
 برضلانيبرب زعتلا قري ضال امهلوق نم ىنئت سم اذ هوامر ع هبا كجبتراو هيداوءاسال ل دعل اد درعاو

 فاخالوتلا نع (ةنونجلاكةلةاعلاوهاوق ) رحيل نعةيلالنرش سحلاربغب اذه صاصتخال سحناو أ[

 ةضعمموا ةمتاكمولو (ةءالافعضةردللو هلوق) اهريغكءاةترلاوءانرقلاوءاسفنلاو ضْناحلاو قسسايكابنم
هنا ليل ديدرحلا ل> نم صقن اهمالا لح نالو امهم ءعهللا ىذر ىلعو قندصلا ىذق كلذد

 اي ةرودصال 

 ةقفنلادرب قوقحلا لكدارا نا هنالر اظن همفور من قوقحلاىفناصقنلاراهظا نمديالفاهدعبالو اهعم
 ماو :ريدملاو ةمتاكملا ناملع او ليلعتلا جب الاهلك درب ناواممف ناصقئلاراهظا بوجو مدل ىنكسلاو

 ماقاولا ذكوامودةرحنادنع قب تقتءافاموب ةمالا دنع ماقاولو ىوج عاق نومف قرلا نال ةمالا ةلزنع دلولا
 هلوق) نء.ترؤز فال ىلوالا فو ل از د5 صنم ا نال هقمتعلاا ىلا ىل.ةثب همالا تقع مرسل |د-ذع

 نوقحل اطقسه نوكمال هضرءاذكف مسقلاىفاهتحطقس الاهض هرم نااكو (ةحي هلاك مسةلا ىف ةضرملاو

 رهاظأاو ىرخالا تدي ىلا لوحتل | ىلعر دةبال ناك م هضرع ىف هع ةيفيكر ألو رحملا لاق مسقلا ف
 رودلارادقمىرامتخالا ناكاذا هنا ىننعالو اضن مص ىلوالادنءمافأ امردقب ى رخالا دنع بهذ مصاذا هنأ

 هل تدب ف ضرماذاواهر دب ةيناثلا دنع ماقأ ةدمىلوالا دنع ثكماذاف ىلوأ هضرم ىتف هتعتلاح هءلا

 رم ناروصتءفك لوقأو رم هنم لمقي نا ىجش كالذداراو ادع ناكول هنالاهترون ف ةدحاو لك اعد

 ناالا هال ارودلا هبر دقي ىتحهضرمة دمر دقم فر عال هنوكع م ىلوأ هنوكن ءالسضف هضرم لاحزودللا

 ال امىأض ما قرودلارب دعت نمدارملال وأو ىوج بطلا تدك ق فرءامراوداتاذ ىج ةضرع نوكي

 نعوو 1 ذامنا لعاو ضر راق ىلوالا دع ماقأام هردقب ةوعلا ةيناثلادنع مي نانءربلا لوص> دعب ْ

 2 ري ىلطن نأ ىتبش اللي 4 قلطر اله: دوو دي ناداراوىحهقالظا لع سيلهيلارو دايس

 ع 0 1 11 نظأو سب ردنلاة:دملارمتعت نا بجو ةش>ولا عفدو سن لل هن ودو ناك اذاوءالبالا: د_هرادقم هل

 001 0 مسقلا هجو ىلع ناك ثم> ةراضمال هنال قالطالارهاظل اورعلا ىف لاقهبامضرتناالا ةراضم ه_عج نم

 ا اذهو ىهتنا فال طن اقلط مدراضملا ىقن قو هلوقب ملا ىفال اروغلا فرصتناون|وتب ون* حبي ةنممطم|هنال
 يك ىرخالا نذاءالا الث نمرثك | امهادحا دنع رية. ال هنا نم ةصالخلا ىنام ىلع فوقولا مدع فره اظ
 نانهملع ىضق كلذ ىف ىرخالا هتمد ف ارش مهاد ادن ماقأولاهرمغو هب اردلا ىفو فنصملا نءردلا ىف
 جوزلارفاسو هلوق) بلطلا دعب نوكت ةم-لا نال هذ مث هناريغرده ىضماموامهشنب لدعلا لبقتسس
 رفاس ناهلاذكف نون«ةدحاو بصتساالناجبو زال ناك ىتحرفسلا ف نمل قحالهنال (نومءاش نم
 اهي ضر نوضعببرفسلا ه.اعرس عتب دق هنالو ةعرق الواهتمحا صنم نذاالب ا نمَدد->-اوب

 جرحا نم هسفو تسملاىنا كرت ىفوأ رفسلا ىف ةعتمالا طفح ىف نوضع ناي دقودالوأ ةرثكوأ نموا |||
 ىتح (حلاورفس مايا هلع ب ستحت لو هلوق) نوبولةلامدبطت (بحأ ةعرقلا نكلوهلوق ) ىليز ىنذجالام
 رغسلا ق نذ قحال هنااندباما او ة-عرق ريغ نما مرداساذا ىضقي ىفاشلا لاو هناسن هس قمل ىضقنال

 نعىورامل (ةةكسمةعرقلا ىفاشلالاقو هلوق) ىليزءادالا بوجو ىلع بترترءاضقلا بوجوو
 انلو هلع قهةءاهببرخاهتعرق تجرخ نوتياو هناسن سب عرقا ارفسدارا اذان اكم السلا هسءلعهناةشئاع
 نويولقلاهيطت هب لوقت نو بامتسالا ىلع لدي مالسلا هيلع هلءفورقسلا ىف نمل ىتحال هنا قيسام
 ىلاعت لاقالضفت هلعفب ناك ائاورضلاىف هيلع ةسحاو دب وتلا نكتد مالسلاهماعهن !هيلع للءلدلاو
 هاحرا نيو ةصفحو زو ةايس ماو ةشث اع ىوؤد نمي ناكف ءاشن نم كلا ىو ؤدو نوم ةءاشت نم جرن

 هلعش لتس فيكفرضحل ا ىقهبلع تعملاذاق ىر ذنملا ورك ذةنوعمو ةمةصو ةسبح ماو هد ريوسوة دوس
 ءاشت نءكءلا ىوؤتواهتعجاضم كرتتواهرنؤت نونمءاشت نم رت ىواضردلا لاق ىلءز بوجولا ىل-ع
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 (ننعملا نذ نمىفاشلاءزحتا) 91

 مدع فوخ مدهباديقم عدرالا لحاندقتساف مسناعا تكل ءامواة دحاوف اولدعت النا مفخن اف عيرالا

 ركملا هلوق) ىهتنا نهددعت دنع هيادعأ عقهوودش دنعو داو نمرثك ا نع عم-املاتومثو لدعلا

 هضر رأاو اهنهفاخالىتلاةنونح انا عمامهصحتو صوصنلاقالطال (ةعدةلاك: كد د اوسقلاك ١

 اهريغكل ماحاو اره ىلوملاواهتهرهاظملاو ةمرحماو اهؤطو نكعوتلا ةريغصلاوءافذلاو ضئاحلاو ءاقترلاو
 ىلع اف ةرد هال ندب ةسومح اوّةدعلا ف ىهو ةهشب تئطواذاةحوك لا مالو فالخلا ل ع امهنال

 اذن ةهش ةءوطولل مهنا ىدنعو لكلا ىناذمسقالهنا ة.عفاشلا بتل قروطسااوةْزرشانلاو هنأقو
 اه هطوقسف ددرتلا مشالف ةرششا:لااماودّدرت هوا ىفو هشحولا عفدو سامال ادر هنا موق نه

 قلوقأو رهئالالاو مسقاجتعجارمدار|نافة.عجرلا ةقلطاااماواهقحطاتساب تدضر اهجورخ اهنال
 مولعمو هملعةمجاو تسل دعل هذه امقفن ناف لمأت ةرمشد ةءوطوملا ةحوكن 8 دعلاؤهيوجو ىوعد

 بسدسواهقح لطب دمت كلذ ىلعةدايز تءلط اذاالا كل نأ ماعبستحالو (خلالابل عسب اهلضفب ارككةديدجلا تناكنا ىفاشلا لاقو هلوق) رهاظوهو احن مسقال ةردق ا ناك اذاهنا ىضتقب هتافو
 |نلقد جاو كلام ل اقهبو هلهأ ىلا دوعب ثالث بدثالو عسسركملل مالسلا ه لع هلوقل دما كلتا وملع

 || ىلعاملرد_تال هنادسقتلاو ىوجررحلف ىنكسلاو ةقفنلاو ةنوتنملا قدر وستلا نع رابع مسقلا نا

 ا تنانقودي دمت انا دس ناب ىدع ملصلا ىلع لو وهو اهدا زلانو دةديدعلا ءادملاب لفت اهنيدازلا

 لوق اوامالثوااعيسىاكلذك ةعدقلادنعتدس تاس تناك نااثالثوا اك تناك نااعب اهدنع

 ىخالر ظن هّذملا كل تب اريلع بست وا هقح طقسةداب ّرلا تءلطاذااهنا ىلع مدحلا اذهب لالدتءالاو

 اهم وحو ىلعاوقفت اهياغلا قامو مسقلا ف ىا (ةيباكلاك ةل لاو هلوق ) رخال مادل كلذ نوكناالا

 ىزغلا ب احاو امهلا-ريتعا نم ىلعال هلاحربتءانم لوق ىل_ءالا أت الهنا جاب زئاهدراض اهقفنلا ىف

 همف هلوث) ف ,رةلارهظق كلذ عرصت هق سلق هباغلا ىف همالكأما هنعد اوحلا كا لغأ ضعب يجرتزودال هناي ه_<رصتارردل اىفام فال اهتيكى الة قفنلا بوو ىفةبوستلا هدارعنانأ

 ةمامقل |مونءاح مسقلا فامه ادح |ىلا امو نانارمادل ناك نم مالسلا هلع هلوق قالطال (مسقلاف ىا
 جوزالروهلاراد_ةمىفراشخال اوكلذ قامت توافتالو حاكتلا قوقح نم مسقلان الو لئام هةشو

 ىنكسلاو ةقفنلاوةنودمل ىف قت ةيوتلانا نمرردلاقامواهقيرط نودةدوستلا قدتسملا نال
 هركذيسامةقفاوم هرداه نع نتللاحارخ | همف ناب ةملال نشل ىف همقعت ضع ىلع ضعد عجرتزوحال هناو

 ىدحا تناك اذات بجاولاىدعت مدع سدملاو لك || ىف لدعلاّنالا هلا ع ةريتعماهتا نم ةقفنلا ىف
 صضعد ىلع ض»د مجرتز وحال هناي ل دعلاريسفتف اها موريةغل ا ىوخالا ىلسع هتقفن نوكمال ةدنغ هناسنأ]

 ىنغلا قءاسنلا لاح ىواسن ىلع لمحو اهب ىتفملاوه سلو جوزاالاح رامثع اءلوقلا ىلعالان وكمال
 هنو>ونال هنث رمان ل داذا ىصلا اذكو لدقلاك نيزعلاو ىصخلاو ب ودحا ( هيشنت) ىهتنارقفلاوا
 روديوكلام لاقوريدقتلا ف قو بدسل اررقت دوحو دنع نا.دصل اىلع ه>وتتدادعلا قوقحوءاسنل اق

 مثأي لهف هكرتو ىصلا| ىل_عهبوجوبانلق اذ او اند ءْئمىلعهمف عاطن لهناهرهاظو هنأ ست ىلع هن ىصل |ىلو

 اوموبريغىةارملا عماحالو ىل_ءال |مسقل ادابعو مثأ, نا تمني ورعمأ ىف لاقهبر ديلو كلذيهرمأب ملاذ اولا

 اهرعغ هلل ىناهضرم ىناهدوعبو ةحاح اراهن أملع لحن دي نا سايالو امل مسق الل |ىلعالمل لحن الو

 نكملاذااعهدقيملوةرهوجلا نعةيلالرن رش توقو ا ىفثت ىت-اهدنع مقي ناس ادالف اهضرم لق: ناف

 اهقح نيعتبالهدح اوةارعا هن تاحو زلاددعت دنع مسقلا (رخآهسنت) رهنلا فاك ارسنؤب نماهدنع

 نوني ىو ناب خس واضن ا مسقالف تادإوسهوءام اهل ناكولو ةباورلا رهاظ ىف ةعبرا لكن م ءونىف 1

 هدالوات اهماو هيرارس عم هنأ ىلعرودلا ماّمدعب ناكوا هسفنب درفن او ىلايللا ضمد لكلا ادنع تدمملا

3 

١ 
| 
/ 



 4 (نيك مال :مىلع)

 الة قرفلا فقوتتاذطورام ىلع خرستلا بيف فور ل لاسمالا هب توفي اهبل فال الط
 اهفةقفنال هناريغاهب وح و قةسرالوةدعلان 0 سواذه ىوج درا ةقرفلا فةو::الوهاضقلا ىلع

 ولو ةقتفنلا|ولةدتر ماوه ناكن اف: دترملا ىه تناك اذا اذهو ةصالخت ىتفي هيو ىنكسل اف نكجلاابسذ
 ناهل ناك بر ارادبت قولا مو ةيناخر ةزلوةوهوأ_-اقالاناسدتسا ١ اهو رانش وخلال

 نال (ه.لعئئالتأرملا تدتراناو هلوق)ةدعلاءاضقن ال مقولو ىنع رهن اهاوس عب راوابتحأب جوزي
 لعروس ار رت ترسو رت توزر سورا كالتالي

 مدع عباشم ىنف أو ممل اولولاو ىوتتفلا هنل وراد دكرتس رهعاممازج -ز حاكتلا دب دحت ىلعو مالسالا
 0 ىنامماتقالا نميىلوأ اذهءاتفالاور وغلا ىفلاقركذت متر فكلا فما هى !اامسالاريستوارحزابتدرب ةقرفلا

 لكى ارركمةّدرلا تا مجوم نم نوم عقبامو انئامزانلاوحأ م ةصت نمو فنصملا لاق ن نك داو
 0 و

 ا 0 0 اهاصاحورسأ اوتفلاو ىتحملاو ةمنقلا ف تطس دقو 2 هابتفالا ف فدوتن مل مون |
 4 1 6 0 ل اهرصعول هملااهترصروأ مامالان مولان زعشنو ةقينع ندع نيالا ف نوكو قف قرتست ةذرلاباهنا

 0 ا هيو مسعر ىف دم ل قنو رولا ءاكن وكم دمت اأو نكي لما وعس ل اهكل ةةرلاذا جوزلاا ماع و:اؤلو |

 "نوح م رو ل عل ||| نينمؤلارمأا 0 ا
 ان هج "ا "ميز ل, || تافشاكرهت طش ىلع ءاسيرعنمح ىنلملاركوبأ همقفلا لاقانه نمواحل ةمزح الاهم الاقف اهراجت طقسدق
 00 0١ ان. ||| مالكلا قريغصلا عماجلا حرش ف ى اننا ارك ةعترد تاس رح نهناكن هناعا ىفك شل اهنا نوف ةمرحال سّورلا

 . 300 اي 10 / يرضام اه الملا ءاعهنانيلسملا اوورضت الوةردفااودربالوىعادلا او هنحامالسلا هيلع هأو5 ىلع

 م ار حنبل 0 هل |وق) رهن دنألا ]ءايعدللا قيس فرعن لنآ (اعمادت داولو هلوذ) ىفتناهماالواد_.ءالوامداخ 2

 هيد و 0 1 3 ةمكت الايدي ةياهصلا م هرمأن و اولسأ مئاودي .راةغينح نب ناههجوو (اناس كت ااموحاكن :ىلعءامهف

 ل 0 7 3 رفلا عقت س امقلا فو هلوق) ينمع مهعاجال سامقلارتف رات :لاَدل اهاعم عقاو مهمالساو مهدادنراو |

 ا ا ايساول تنانو هلوق) ملعدقامه.اوجو ىوالاناهرتدرف ةمفانمامهدح أدر نال (رذز لوقوهو أموتس
 / / اور - و 0 ت» اأامالسإ اونأتملا ناكناقررد فالّححالا ةعقق هيدر ىلعرت : الا ب مدت اذا امهدحا مالسان ال (امث عم

 ارب قر, *-/ || تحةمنارصت تناكولو رهن ةعتملاوارهلافصناملجو زلاوه ناكناورهماطقسلوخدلا لقا اري
 0 0 6 الر ة.نارصتلا سك نالاعما درا امهنال رعد جل اهالح ف سوى دنعامهندد ةقرفلا تعقواسدحتت 0

 ل يل مال زوصال وحلا نآلا ذهورفكلا لصاتادحاك
 لا 7 2 املاذهومدحو جو زلاةَدركراصف هءلعر 2:هارداو مال_بال | ىلع ريص لت ندلا كلذ ىلعرق.ال جوزلا نا

 7في || ناقادوولاكراصفءاشنالاكل عمالر فكىلارفكن مىلاقتنالافةدسحاو ةلمهكرفكحلا نا فرعأ
 0 اه ادحانوكسضاه يوزتلاز وحال هم ..وهلا نالوقيف قرغيدمواذهاذككقافتالاهيفوتةقرفلا|

 ىبل.زافرتفافعقت ال ثدووةولو أمون ه9 رفلا عقتاهدحو تسعتولاهتا ىرتالاةيدوهملا فالخدادترالاكأ

 3 ا

للنمةنثورعللة و سنلا نم عدرا حاك- :زاوحرك ذاملا
ام ضارتعا ناربغ مسقلا ناس نمدب نكي لد ء

 مهاوه

 ةنو- هدملاىف تاحوكشملان عن ةنوستلااعرعشو» ءاكرمشلا نيدءامصنالا ننمعت َةعْلو هو هريخأت تدوازكَدلا

 ع .هلاك رهف ةيوستلا عر دق الفط | كنلا ىلع ىتيذتاهنال ةعماجلا ىنالىوج ىنكسلاو برعثملو سلم اوا

 لاق (ضرفوهوهلوق) ره نسح وهو ةعفاتلا هرك داكار اه مق سراج اكالما ١ لعناكولفررد أ

ره مقعت ةيالار هال | اضرق نوكمن اى رهثلا ف ةلوقو لوقتملا قاسم هقلاس ىوجلا
 تثتالهضرقلا نا

 لحنا , دعب ىلاعت دس سا كاي 2 دع



 (نيعملا نق نمىناثلاءرجا) 6

 جيلها هاتان عل اوما لك ؟ناتدراامناىفا اوناغت ناالا مالسالان ا

 امتافنينس نالثوانينس ناموا نينس تسدعب كلذو مهو3 نم تاماو رلا فرك ذامو تلس| اهم تغرفو
 نمح ن نم تعقو نااهالريثكب كلذ لم قف ةنوندملاامأور دم ةوزغدعب كلذون ادمالاب هن هرافنم- نم كلذ

 اونو ىتح نيكرشملا اوكنت هالو تلزن ني- ن .رمتعقو ناو همالسا ىلا هذس نرش عن مبدرق ىهف تنمآ

 لاقل ر فكة ثعملا لبق نونمتدحاو فصتتإل اسوهيلع هلا لص تانبن ام عاورمثعن رك اندكم ىهو

 نعشق ةراط هلا كرمشا طقاسن ثعبس ل ىلاعت هللا نا نيهسملا ءاع قفن :ادقف هنمومن 9 :ملنادعي تنمآ

 مالسالا ناك ةثعملا لرق مزة سمالا"طق نهادحا نكن ل نها مزلف نيوبالا نم نمؤملاعستيدلولاو
 لوأ نموةوعدلا خولي دعبركتملاراكئانالارفكلا تيل ةثعملا نيد نمو مالسلا هيلع مهارب ربا ةلمحامتا
 قيساهف ىنيعل رهْشلا لوق نمدا ارا نزعت هنمو ىهتنا نوتمتدحأو فقوني) «دالوال مالسلا هلو ذ
 هيلعابمب الابتسام ىأ ملا همالسا لق اههالسا نا هبف ةرك ذهنالرهاطلاكورتمهاوزام نالو ىياءزلاك
 اهتيعبتاهمالسايدارملافمالسسلا هءلع مهارباةلم ىلع ةيعبتلا لق اسبموك نمهلع تاكا عم مالسلا

 امأو هام ةءثدال!بهاوملا نءانديش لقت و رفكسلاب كلذ لق ةةيتساجناك 1 المال لمار

 نبالاقالوادلو مسا مساقلا فوايبف فالخلاامغأو مصدالامالا فالسخالب هتانبرتك اى اىهف نز
 ص اعل اجهل !اخ ساو اوجزاتدلوو لو هيلع هللا د ىنلادلومن منبت 6 ةنسدلو اهناواعما

 اضي أهل تدلوو فلا, موب هنق ان ع لسو هيلع هقاىلص لنا لور فدر ناكو لحنا هاندقاريغص تامايلع

 را نمهسأر عفراذاو اهعضو عكراذا ناكو هق:اع ىلع مصلا ةهالصوف مالسلا هل 0 ىتلاةماما

 نا هلوق ن نم مال |هبلع هنع لقنام (همه)ى مدا ةمطاف تومدع, بلاط ىنأ نب ىلع 1و قدا

 هنا لص ىنلا ىونأ نايك الاهقفلا ىف لاق هنا ةفيتح ى أ نعل قئامو هرهاظ ىلع سالرانلا ىف كانأو ىأ ||
 دوجوملا نابو كلذ نمئثابمف سدلربك آلا هتتفلا ن نم :دهقعملا سلا ناي ةودرعر دك لع امل بو هيلع

 اذهانعشلاةفوكلاتءان نبنامعنلاةقينح ىنالالىراخملا ف سون نيد._هع سقينح ىنال كل ذا
 ىلع اهرادةكراتلا ىهو انا (ةرجاهملا كنتو و هلوقأ) ىهتناءاواتف ىف كما مىقلارخنبا هيلع صنام
 02 احنا هلوق) رردو ىوج هسمذتراصوا مال_-الار ادق تاساو ارهن ةممذو ا ةملسمدوعلا مدع مزع

 رجناقافتاا,ماع:دعالب رحارادىفتقلط ىتلان ال ةرجاهملا ف ةلثسملا عضو الماح نكست ل ىتلا ىهو
 مالسالا كح اهم زابف مال_-الارادفلوحدلادعب تعقو ةقرفلانال (ةدعلا|همزلت امه دذعو هلوق)

 بجول كا ذكن اكولذائش سل اهجرغا اروع لياد ىناسلل أهلح لمق امو ةمدسملاب ض 2و2:هةبالر طذ هماو

 فمالاذ هلو ىرح ا كلار طخالوهرطخلاراهلظا تمجو مدقتملا حاكتلارثااهنا ةفينح ىنالوءارعتسالا
 تجوول هنال لاق نمهنع مد : |ام ىلع جورزلاقح بيق دعلا نا هنم موهفملا نالرظن هيفو ةبدسمل ىلع

 كلا نبا نعاكويسدارلاوجرشلا نس هنا رهل ابان ارمدقو ىنردلل ةمرحالو جوز لاح تبحول
 هوك نا كياءحانجالو ىلاعت هلوقحاكتلاز اود هو هلوق نمرردلا قفا ماما ل د نا ملسالاف

 حان امهلوت) حاس ي هو صنلا ىلع ةدابز ةدعلادعباع 3 دقق اهاطمتارحاهملا حا 4 جابأ ث ثِيح

 نعنسلاىورو هلوق) رجاطامت ة>اعنملاقحفرهظةتسنلاتبان ادلواهئطن نال جمالاوم اهل

 (حاامهدحأدادتراو هلوق ) رهتلوالاوه ةياورلا ارهاظو عطقالا هجر ( ملاح حاكتلا مصنإ هناةفينس ىنأ

 نعىوج هبارعا نيدتالو هداديرا عصا اله المكن او ناركسلا م الب ءانافاسا دجزانوكينا طرغشد و

 حاتفملا ن عىوج هب هز دل ا تناك فاول د نمدقعلل قر ىا (لاحلا ىف عسف هلوق) ىدذجربلا

 ةه-فرفلا تناك ناد# لاقوهلوق) ره قالطل اددعاهم صقتن الف اذسق امهدحاداديرانأك ثي-و

 ههجووامهتبب قرف هفيذجوباوءابالا قهلصا ىلعرمفسوووباوءامالاب اهربتعت وه (خلا جوزلا لمق نمأأ
 ةدرلا لع بر ذ عتف عفار قالطلاو حاصملا مااغتنالوا ةمصعلل هيف انماهن وكل حاكنلا ةفانمةَدرلانا !

 ذل سسلرلساؤد 7 0 محملا
 اوالط



 4 (نيكحسءالنم ىلعا)

 لود مل اريغوا مب لو-ةدملانمب قرفالو رث.اا رفح ىفاك بنسلا ماقمةدلا يقول ىحرلا قالطلا

 ناواملعةدعالف ةبرحتأر او ةنوندملاتءقواذاو انرادى مالسالا ىف رماك لصف ىفاشلاوأا

 ىناكالهاح ثناك اذاالا د . بلة دالافةلوقو ىوجاملانالع ماالا دنع كذاك ذل ليتنا

 ىلاة_فاضالارذءن دن ءطرشلاىلاة- ةأاضالل ناه نع رثملا ارفح فاك هلوقو فاكلان ع ةيلالبتربشلا

 طرشوهو رفحا ىلاهمف طوقس انف لتام ناهد فاض ق ١ قل رطلا رئبلارفاحوهو عرشلا ىناريظنةل-علا

 ةلعلا هضراعت ل هنالر ةملاودو هن 5000 ارذعت دق و عقاولا لقم هلعلا نال
 | لاقو ري. ؟لاريسلا قدم هن مزجوامهوقوهو قالطةقر ةلاناىلا» اعانمت 1 هلوق فو اضدأ ةملالمنرش
 ةيب الا ىهتناك اذاام ىلع ىناثلاو ىف الاوه ناك اذاام ىلع لوالا لجولو ىوحنا لاقرب نطسفوه ىفاثلا
 ب :اثاماو ردعتم كان هوو ضرعلاعرفانالا نالفالواامانيهجو نمرظن هس.ةلوقاو انسح ناكل

 هؤاناو فنصملا لوقدنءق .سام فالخوهو ايظفل فالختاةرو ريصن مىل- «ااذه ىلع مزن اموهت

 ءاتيلافءادتب امي جوزعلا ل- !!نالاو-اكت قالا امولو (ةيباتكلاجوزوس اواو هل و3 ) رب دم قالط

 !| رادىلاب رح اراد نمامهدحا جرخول ىتح ةقرفلا بيس كحو ةقدقح (نيرادلا ناشو هلوق) لمس
 ماظتناىف اند هنالامهتدد ف 'رغلا تعفو مالسالار اراد ةمزلادةعدقعوال--اواا.مذوامسم مالسالا

 3 : فقو فمر

 0 النآو مك ايواصتمم امهدعامسة قم هقح نات دلايدا ارملاو ة.مرغاك حاكذلا عطقيا_مفانن امو حلاصملا
 تد/إ

 انراد رحل لن دول تح ىنكسلاو رارقلا ل مدس ىلع لب عوج رلا ل. دس ىلع اوال
 نا وهو ةمرلا إم بجوب هنال (ىس ]اال هلوق) ره ةمزلا لق 59 اذاالا ك- راد هنال هّتج وز نيت 1 نامأب

 ىذوا سم ةحوكتم ة دسملا تناكولاذطوءاسقد اذكفزاح هتمأ جقزولاذ- هوءادتباحا اكنلاىنانال

 4و رفلا عقت تح (نابتلانودىسلاةقرفلا بس ىفاشلا دنعو هلوق) ةيانعلا نعر تاكا طن ا

 هرب :أ: نيرادلا نيامتاما حال ىسملاءافص ىكَتع ىسلانال ننال ابعت الواعمام سولو ىسلارهدتع

 نمو هنهب ةقرف لا عقتل نمأةسملالسملاوا نمأتسملاهركاناى :رتالا حاكنلا لاطب قال ةمالولا عاطقنا ف
 دي قسالف هنمعلال هحناصا حرش حاكتلاو اصملاع طظانئالاكحو ة-ةبقح نابتلا عم هناانلو هنارهأ

 ماكح |هملع ىرح درملا مهب قدتلاول اًذَلو قولاكير حلا لهأ نال هملعتضرتعا ازاةىرخاك اهمدع

 كم2 |مكحد> وهل هءفرادلا نام نال ءاخلا فال_2تسااو ىب انسب حاكتلا عرش الو ىقوملا|

 0 ىلااهنع هلا ىضرئيز هتثب مالسلا اهم اعد در | ناف لن زرار هلل اهل لوهان ل

٠. 
. 

 - هولا
00567 

 1 نرعهرأ

 ينل نمىلوأ تملا ناكف دب د دقعب هدر مال لاهملءهناىورتلقركذام ىلع ءادلوالادقعلاءاه>وز

 وهو جاح مي وراسعف ت تاق ناف هةدعلو ان.ورام ضراعن الف لقن لا لها دنع يكصريغ اورام نا ىلع ىننلا

 رهاظلا كورتمهاورامنالو مهل حرخ ىتح للقنلا لها هقثو دقو مما الق مهعمح .ماذو تاق همذ ماكتم

 ءاضقنادعب حاكنلا» اب نوربالمهو نمد سب ىل .قو نمذس تسد همالسا لمق ناك اهمالسا نأ ه. و 7 ذهنال

 نمبسدقو ءاريتسالا دعب ساطو اب اسسءطو مالسلا هم ه.اءحانأ دق تلق نافامومموخأت اامالسالءق اهتدع
 اهةرمالسلا هيلع هنأ ىور هلوقو ىنيعاوأتقّن احر نال ّنهدحو ني.سلب ملال تلق نهج اوزاعم

 تعقو ةقر ةلان أب عطقب ةءاض , اود مامالاو هجامساو ىذمرتلا كلذ ىور تفل قلاقدي دج د 5

 لصاعد ني> هوعدإاءادّتب |ىفةكم تاسأ اهئاق نمنسرشع ىلعدي رتةدعصاعلا أ اهجوز نيدواودقب

 ةرعاوم تجرح نع تاهقسأفالماح تناك نأ ىو روةدعلا تضقنا دقو هنانب ا ءاعهللا

 نيمار ,رستذخأف ماشلاىلا ارحات ير فن فلا ل..ق امىلا هكرمش ىلع عيب رلا نءارهتساو 5

 لقحافهلاماو درف ب رمملا سو هملع هنلأ ىلص ” 0 دنع هل

 0 ةكملهأ اب لاقةقلع هيلعدحسال ىلا ها:مأ اع رك الج 0 / ١
 ني يحس ىنافلافاع ا افو كاندح و دقفاريخ هللا از الاولاقذخأ .مللام |
 مسالا

١ 1 



 ( نمعملا تف نمىناثلاءزجلا) م

 رطشش مانو نحمولو هلةعرظتنبزم ميغ ن اكو لوازم وأ ناك اغلا (رخ الا ىلع مالسالا ىذاقلا ضرع هلوق)

 نونعلل أ هلنكيلولف هل هتبعبتل حاكتل |ىد ]هل مسن اقدي وأ ىلع مالسالا قص درعمف هد امم مدعل 4 7
 ةقرفلابهملعىذقيفامصو هنع ىذاقلا صن باهل نك مل نافردلا ىفل اق تلق ةءاالمنرش م#لااف ناونأ نر سدر

 هنمو (امهند» ىضاقلا قرفمالسالا فأن اوىأ هلوق) ها ىدهازللءايعلا ةضور نءىسنهملا رعىن امان 0 ك1 / 0 1
 لوخدلاديعب ناكناوهلو3) رهن اطامتح اانالث ضرعلاهيلعرركبةلاحما هذ هيف هناريغ تكساذاام /

 ثالثىلا لجو فدك أتملوعدلادع حاكتلا نال (ءارق اةثال'ءاضقنا ىلعامبشب ةقرفلاعوقو فقوتد || 5نمبر 7 206 / 5 ٠ 8 : - ”|”"ءهؤإه . م٠ 0-00 1 - ا كة و9
 ىوامطلاءاو رمالسالا نع هئانابة من ارصنو نامت نمب قرف هنع هللا ىذ هر باطلا نيرع نا انلو ضم> 0 / ا ملاعب
 نامل_عن هنمو ىننعاعاج |ناكف هفالخ انملا لقت لو مهندس همكحر هظو ةضراعلا ىف ىيرعلا نم رك وأو دقلا - 1 هو ل
 . .٠ 2 و

 هلوق) انش ةهعملا ل اذلاب ىذوحالل ىذمرتلا رش ةضراعلاو ضمحملا حراشلا ملاكى ءارقالادارملا
 حاك لرطخ ال هنالةرحا ملا فالك رك حجو لا فأواهب لوخدلا دعب تلسأ اذاد_ةعّدف (قالطءؤاناو

 هظفلوة راهنلا نع ىوج نئاملا فنصملا مالك ىف قالطل ايدارم انا ل_ءاوداسج اراقأم هنوكسل ىرحلا كالي هزم - 00

 ةراهتلا قل اقزعسق فو ىنأ دنعو امه دنع. دهنوأ لوخدلا امق ناك ءا باقلطم نئان قالطهؤانأو 90 ردا * ل / هب[
 3 ث . 6 ع 8 3 -7/ 1 له.

 ريغسصلا عفاقالط جو زلا*ابا نوك ىف قاطاو هأ هيلع رماللاظ.لغت هعجرلا كل عالج و زلا لاول ىتح

 عقب ثيح لئاسملا برغا نموهو هلو ةورد مصالا فاض أ قالط نونا ىوباد>أ ابا اذكو زمعملا :.: تا اعل
 لهن اسلفامهنمال امماعوهو ىضاقلا نم قالطلاذارظنهسفو ىايزنونحتو ريغص نه قالطلا || نو 1

 فورعملاب كامالات افا هنالاقالام وادا ناك امنا هنا مهكر صتلانةعش ه.فرطن عوقوال لب عاقبالل 5 0 2
 ةياينلا قيرطب هتاناىضاسقلا ىب رقت ناكف هرانم ىداقلا بانالاو لع ناقن اسحالان < رسقلا بجو ىلا ل /انإإ
 حاسب ءايقاو قالطلا ناكف ةلاسعال هنعت ونال بوست ميئانلا لدفو نون لا ىونأذحاو ملا نع ||. كير فايرإ كاهن 0
 هلوق) مصالاربغ ىلعانصسف ل. اقالط نوكمالن ونجل ىوبأدحا نم»امالاناىلاريش مصالا ق هاوتو ها | بور نهر. (تاليإ 0
 ىهفصتوامبلوخدملا قرهملا لك امل بجو هنمءاالا ناكنامث (هدعبو لو دلا لءق ناك ءاوساةلطم اري" هناير ورز 9

 دك البق لددملاتتوف:ءوطوملاربغنالةءواموملالاائالف ابنه ءانالا ناك ن او ا لوخدملاربغ ئىر 00 00

 تنكموا ىلاعتهللانذامعلاو تذترا اذااهلا ىنعب واولا مهب ةعواطملاورر دةعواطااوةّدرلاهمشافلددلا 6 ها
 هرانعارهمالف هل دق ناك ناو ل وخدلا .دكأرهملاا+ ناك لوخدلادعب ناكنافاهح وزنا 0 // 0 4 0

 ناكف ىنيع قالطلا عقبال هل عو أر ملا نههدوجو روصتي هنافسوب ىنال (عمت فسوب أد نعو هلوق) وير هندي م 1
 بانالاو قلطناقناسحالابعرستلا بجو فوردملاب كاسمالاتاقاملهناامهو كلملاثدسب ةقرفلاك ||. كريب تكن 5 نب 1 4
 اهفهنعبوذامناىضاقلا ىأهنال قالطلاهبلا نعاشان ناك اذااقالط ن وكف كلذ ىفهنانم ىضاقل ا نيك تعري ته 447
 ىذلاقةأرملااما رفتلا ىلا م<ملو عقو قلطول هنأب حي رصت اذه ىقو قالطلا هبا ىذل اوهي تن رفتلا ا ا

 لا ا لا يي لا نع 0
 ملءاوىانتلل لد ىن ا ادهمال هو ةرفلاناف كلما فالخ همفابعأ ىضاقلا دات ,| اذاق مس اااملا 0 0 ا لو

 لاقاذهلورهن مامكلذ نع مصفباك طقف بسوهامناةقيقلا فو زودت عوناقالط ءادالا لع قنا

 دجوالل ثيحءابالا دعب ىضاقلا بر فت قالطل اانا ق الطب سيل ءابالا نا ق4 رصاذهف تلق ناق ىلشلا
 قلطا ىذاقلا قب رفتلادسءانالا ناك 1 تاق قالطهواباو نتملا قهلوق مقدس ف يكف قالط جوزلا نم ل

 افاهرصتتوااهدوهتمدعباشياءدبقت تدني (باتكلا لهانماانوكيرلو هلوق) قاتالاباضهسف ل نس
 ملسانا'تقو تناكولام كح همكح ئسومما اهج وزمالس ادعي اهدوهتو ةمسوغارصنت نا نم هأنمدق 00/ : 3 34 5 كو

 ىح نبته هلوق) لسا ىذل اوه لج رلاناكولانعهيزرتحا (تلساىتلا ىهةأرملاواناكويهلوق) ةباَك

 ناض حلا ىلع ةنو:ديلا فق هج وو رهن ةريغصوا ةساتناكول روش |ةثالث ىضعوا (انالث ضمت

 قاهطرشا_:ةاف ةيالولاروصةلر ذعتم مالسالا ضرعوداسغالاهفراسمم ديالواسن ا دس سدا مالسالا
 يي ش25252595959592929ب2بير_:جهجهججلاسسسلاللالالالا9لا7لت7ل7 7ْ7ْ _بت؟7ٍ؟7ت”ت7ت7ت79و"©|ا

 قالطلا



 ماب : ( نيك مالنم ىلعإ)

 0 ا اا
 امأ لاق ثد>رهنلا ىف هب لاعام نسحأ و هو ىندعهءلعر قبال هءلا لقتناامو هل هل ءالو ةلملا دمعت حاكتلا
 صاصقلا هياع بدو نه درمالو هنع هلة ش 0 ةا|هقاقهتساة ديرما

 هلت دعب د .لالاقاذغواهلغشت يو زلاةفدحتو لمأتال ةسومح اه افةدترملاامأو هملا بود: هوفعل نال
 ايبرحالو هلوق) حوزلاةمدخ ةلوغشم ىلذ لد , سدحتالاهئالت دترملاةمالا قىثعنال ركام نالر طا همف

 رادلا ف لتذتملاذا اذهو (حما 0 ا ىوجامجي قدصت رفاك- لا نافهملا ةجاحال (ا.مذالو

 نمهنالدرك ار ادفدلاولا أ او مالسالاراد ريغصلا ناكوأ أيراكا رادؤوأ مالسالا راد قاناكن اب

 نوكن الو هدلو هعمشب :ال ساق مالسال اراد دلاولاو ب رم اراد فدلولا ناك ذا ام أو كح مالسالار اد لهأ

 ىلعوأ هلوذ نه تفل |ىفاذ بليز سكعلا فالخي برحل اراد لهأ نم دلاولا لحنا نآميالذا امبسم
 رادف.وأو رار اد ىف دلولا ناك ث دح هيب الدلولا ةمعمت مدع ىلع عرفش ورم لقلاوهمس نم م سلا

 هءاوص ىذالاكوامم نوك : و هلود نمىوج اد تقادم نزار مال_نالا

 رادو اع اامينال ملسموهف مالسالار اد ف راصو دعب ىبصلا ىس مث مالسالار اد قد ولأ مل اواو ىاسلل
 ةيعشأا عنع :رادلا قالا نال همالساء اسم نوكحجب :الق مالسالارادملا جارخالا ل قاما ةداب

 فذصملا لود لاق. نا قددءفملاو حاضنالا ءىوجيرادلا عش نوالامدعد_دعو ماكحالا ف

 قأساك ةنارصن هما تناك اذا دترملا همبالدلول |ةمعبت لش الهنالر ظاند نوالاريخ عسشبدلولاو

 مالسالا ىلعهرمجر امتعابدترملاو كولو نيدلادار ما لاقي ناالا هلنمدال ديرملانال 526 باق

 عسمشمال هناىلا* عا نيوالابدسقتلا ف نالعاو ى وجاكحاد سمر ايتعالا اذه راصفرسملاز مارق

 تاسساونيرفاك اناكنابرفاكه ووأو همل-ملاهسمال هتبعيتروصتت و نالادكاةيذ فلاخام هذهودجا
 بلغو لوعغملا ن نع لو تزين (انيد نيوبالاربخ هلوق) تارا نيعرصب تلو هلع مالسالا وع

 ه-تةعذ لك ود اذهفو ىوعدىواع« ندهلذا 00 هرش ىموخم او 2 ىوج هفرشل الا

 هلذاهلوقو ررداعتتاساكنوكيدلو امهنسداواذا ىتحارش ىسوحلا ناكف نيإسلل مهئاسن حاكتزوحو
 نيدن سدأوهفالاو ح خوسدع سل مهيدن أ نوءسد 0 اوعد ا ىوام# نيد

 ىدوملا نمرش قارهزلاو ىامكسلا ع نمرش هلرشلا لهأ رئاسو ىنئولا ا ذكوومداز ىزع َْن , الاىواعم

 لاقولو نع اوصفلا عما قواناذعدثأ : هرخاالا فو ىنودكا قد ل.هله_ذالهنال نيرادلاف

 ناهنسلاق درو نكحل ىجطمقل اب مث الربا هلامثال ردك ةسؤفار دورا نم ريخ ةمنارصنلا

 ناعاوةيزازملان عرد هلددعالا ةلاحءالّؤهو طقذ نيقلاخ ىموحلا تاثال ةلزتءملانمالاحدعسا سوما
 قطند_ دولمخأ ترو قعر شأو ريحأ مفلس ان اضاف اذافاهريغلو ةاضاغلل نالمعتس رو ريخ

 اذاامأو مالاريسأ ىاةهقلا مون مهريمخأ مث أهتماللاقهنا مالسل اوةالصلا هءلعهنعىو رف امهلصا

 نأ ؛انفلاض ىفاشلاو هلوق) ىو جاربخ رن ناىلاعت هلوقك ءاعمال اهل نمامهذ هلضاغلل انوكمم

 جرف ىل حلا بجويرخ . الاو ةمرحلا بجوب ا ههدح اق تققَت ةضر |عملانالام وح هلءكصو ( ملا ناك دلولا

 اذا فالذم لالحلا مارحلا بلغال ائث ىف مارحلاو ىلالحلا عبتجااممالسلا هّنلعهلوتل همرحلا بجودام
 مالسالا ماكحانمةك اسنملاو ةحمبذلا لح ناانلو مالسالا ضراعن الر فكل |نالاجسم انعدس أنا
 امهد>أ ناكولاءضتني همر 21ب>ونامج رب هلوقو ةضرأ ملا ققدتن الف ة مالسالابتج رباك امهم خريف

 قاف ايزيهملا ىصلا# نط قرقي را نرشادصوأ ناك اغلاب(سجوزلادحا لس ساولو هاوق) ىليزاوسم

 سيلوةيب اكمل جوز زوسأ ىذا راكولا هلو عثارخ آهجو نم هذ اوم قالطالا ىف نك.لرحي حمال ىلع
 جوز سأ أولو هلوق نه: يسع ىنغتسا هناكو ىلوأ ناك-!رردلا فكن ني.سوحن ايةلثسملادمةولف ك كلذك

 !ههتدب قرفي ال ث رح ترصنتو أ تدورتف ةسيسوهملا جوز لد ولام هيلعدرب تاق نافاهحاكسن قب ةدباقك |

 دريالفال ًامولو ةبب اكل ايداربن | نك< هنا نمرعل ا ىناع با تلق قد رفتلا ىذتقي هماللكر هاظ نأ عم
 0 1 0 ل مم مص م مسمسمم ب



 نيالا نيب ءاربالاكحاكتلا عنمتال ةفيعضاسمناالا هاوقوه | حاخكنل اعنف ةيوق علا كلت نال مسه نم ا تاناهر

 نانم قيسام ىلع عرفت هناملعاو ىوجد سلا ىلعءاربتسالا بوجو مادق لاحّةمالا جو رت زو كىأ : خاكز و 7 ا

 هلوقب اي زلاركذام حاكتلا هدص عنتالاهفعضلاهناالا ضعبلا لوق ىلع مامالا دنع تمحو ناو قاض إ لوزا مل عي 2 0

 ةلاحىفةدعلا وجو اذكوارمفاطرش تسل ةداهشلاوءاةيلاةلاحةعفارملاو مالسالاةْلافس حاككنل امد اذاف : 2 0-2 7 / وا
 3 2: 0 7 1 1: ا كيرا 1 :

 اهاع باهل حتدو لجراهجوزتن اب ةههشب تدطواذا ةحوكتملاناىرتالا حاكتلا ةعصىنانمال ءاعنلا 7 حنا دز )6

 لوالا ىنءاهؤطو مرالو بحاله دعلا ن اهدازرهاوراتخاو رات اوهام ىنعلوالا ىلع مرو ةدعلا عساي كد

 ىنالاناكنال_.ةوهلوقو ا لوالاكف ل«: ملناوهدازر هاو ءراتحخاكسفاملاع ىناثلا ناك ن الشو 0 الر (<.
 6 ا 0 ل 2 5 3 اك ىلابزلالوق نمدارملا نا لعاو ها ىتفي هنو ةصالخلابحاصلااقو «لعرصتق او ناذضاق رك ذل املاعا| ” 7 1 0 كو يب * خور
 امد كولا منالرفاك ةّدعف هوكرداف رف ةذغقوأ هلوق) ةدعلا ف تمادام ىأ لوالا لك زو ا / 1

 بوجو ىتن مصالا نال عص» ثيحرفاكةدع ىف ةرفاك حوزتاذال ا فالذر زوال هناق ملسم ةدعق قرون 42 ور ل

 لاكلا نب اةصاخ جوزلا نيد هزاوج طرشلاناهمق (زئاح موتي دىاذو هإوذ) رفاكلاق الط نمةدعلا كي 7 د

 7 هل لا تول

 يقال 4 1 نإ - 8 1 ول ِض له كر"

 حاكتلارفز لاقو هلوق) رهن ىلوالاب مولعم هنالهركذ.ملوانملااءفارتوا (اطسامثهلوق ) هاهل كحالو كلذ || همر ر. ” 6 ين >> ** ير: 1 / ب دمنا مو" . هضرر
 اومفارتاذافاريرةتالاضارعا مهتمذل م ضرعتنالانأالاةماع تاناطخلا نال (حلانمهجولا داق || نب .تةفديرو رم« 0

 ريغ مهنوكلا عرشللاقحاهتاسث نكمالةدعلان ةفمتح ىلالو هذ فل تعدو مش ريغب حاكنلاو مهمزلتف || ْن دلل. 5 ) 47 انماكأ اومزتلاد-ةاعاج ازودجالةدعلا ف حاكتلا ناامهو قيرفتلا بجو ةسئاف ةمرحناواولساوأ || ىلا امها نيني

 رافكلان تاق نانريعذلا ثدنأةرهاظلافالاو ةدعلا بوجو دقت الى أ هدقتعي الهنال جوزالاقحالو| ىدبي مكي 00 هلوقو ىليز عاجالا,قرفبال:دعلاءاضقن دعباماةيضقنمريغةدعلاو مالسالاوا ةعفارملاتناك اذااهذ || ةلعرر,  ن<ىز دهم فالتخالاناةراهنلا قركو لمت تناكاذاامفالذم .دقتعالهنالوزالاقحالو هءنيبطاخع || "2 ىد ريت” "نر

 ارقي هز اوج اوي دي لو هبال هنوف ) ةدايعلا ىعمهف لب ةل_ماعم ضدمت م حاكسنلا نارحملا نعرهتلا ف هاير ا اك باوحناو بجي زويد لا عف ىةلثسملا لك_ثةسا اذكه تلقابنمجحاكدلاوتالماعملاب نوطاع | هداني لاين: يي

 فاضاانال نود_ةتعب ناك اذاةدعلا ب وحو ةرحاقملا ف مرو غلا فلاقاعاجا( مالسالا ف هيلع 50 هب 0 1
 لافردءكح ىذلاوأ ىذاسقلا رف ىأ (امهنس قرف هلوق) رهن دعلا قالة قرفلا نيرادلانءامتملا| 5 فري ”4> يب
 ىغاقلا قيرعت نودب نيدت ن اذ اق لاقو مالسالاب ةنوندسلا عقتال هنا ىلع لدي ةرامعلاره ألن ىدلذح ملا | ذب و 0 0
 .ةعامهدحا ةعفارعالاعيجامهّتعقارمو أامهدحأ مالسابا ذكو (امسا اذاهنو5) ىوج ةمنقلاقوركذ / 0 هور را

 ردى عن الوواعب مالسالا نال همال| فال رش الا قح قميامهدحاةعدارذارهتامهافالخ مامالا || "دلو 0
 اذكواعاج انالث ةقلطملاب طب قرفيهنا طبل انعةياغلا قو امهتدب قرقي مالسالا لدق اعفارتن ملوأو م
 هريغوحرشلاىفاذك انالث ةقلطملاقرخ آجوز ل. اهجوزتولا ذكو ةساك تناكول لسملاةدعو علختا ىف | طي
 ناو لاقاعاج اق رفد قب رفتلا تل طولاثالثةةاطملاا لةنامدعي ىوضرلا طاق هتنأرى ذلاو 0 كدر
 و2

 (نيعملا فذ نمىناثلاجتا) م5
 يي ا 33 لالا

 ةدتعم ةيمذلا تناك اداام فال نيلسملا ىرءارمتسالاكحاكتلا عنتال ةفيعضابتاالا ةدعل ا ت< موضعي ا

 لاقو نئ>وزل ادنعهزاوج طرشلا هلع كر ردلا ىلع ضرتعا ثي>- ىزع دام هه>وو ىوتت لمأت همضو ا

 فاكر غامهدحو نيجوزتملاداقمع |نالىلوأ زئاحمهتءدق وهو هع نموهنادا بحاص لوك نا

 م'اهعل نأ ةعفارم ريغنمقرفب عضاومقالارفز وف سو ىنالافالخ قرفنال قد رفتلا ملام ا

 ةنايصسمةدعق ةسساك جو زثول اذكورخابيوزتلا لق اهجوزتي مئانالثاهقلطب وأ دةعربغ نماهعم

 هده هناردلا رك ذورهتهودضو عل ىف بلطلا ىلع فقوتلا نم ةياغلا فا! فلاذع اذهو ها لسملاءم
 نع "قفار يارد ا نم ىواس اوى زالافال طر | ن عر ةعف ارمربع نم ق رغد ةنالثلا ىلباسملا ٍْ

 ىأ (ةمذلادقعب مل ضرع مو هلوق) مهمرارافكلا ةكنأ تدم (ةعلاوةك الانف لهم ءلوق) ||
 نال (حئادترم مكتنالو هلوق) ىوج ىذلاب صوص ريغ هل ملاعضو نأ هءقو ةمذلادقع سنس |[
 و ا يي252595رريريريرييههيه جب ا لُظشظشُظُسُس ا ا ا اتااتسصساُسسللا7جب

 حادكنلا



 1  (نكسالملع) و
 ناك اذاهعن لوقنانال باحيالاىدقعتي عبسلان الا ةنال قالطلا مدقتبالاداذتعألا ةصحالهنال معد

 بحوبال هإ-هورقتس مريع ف طةخمرم . لال كلان الاقي الوال_ةرخآ ينعم ىف لخداذاامأو ادوصقم

 حاكتلا خاسفن اوهحوعثدت تت ”ال عاملا لوقت انالزكولل هء>وزىرتشا اذا ليكولاك حاكنلا عسف

 يعل ٍ كول ادن اكلملا عق هب لب لمكولا كل هىف لحدم ىرتتملانا مسنالو هقرافيالف كمل مزال
 | نما الخ حاكتلا مف الو ةلاح لكوملا ق> هب قا عت دقق ىل كو كلملا عفو نملو

 كلملا مدع . هن كل ساق حاكنلاو (1هخالولا ف سوبوبأ ل اقو هلوق) ان ررغلا قح هن قلعت ل د.علانأق هم ه3

 لوسقلان ال ىلوأ لب ردقملاعملاىلومقل اطقساك ضدقلا طقس 18 هفرمتلا هيد ضوع ريغ

 000 هنءريفكتلاب رعالاكراصو طرشلا طقس نا واق ن ؟رلا طتس.اهف اطيرش ةسحلا ىف ضدقلاو نكر ر عملا ف
 3 ل ىلا 2 نوذلا ىف لخ دب امناو لوقلا نعد فل ديالف ىمح ىلعف ضقلا نا امهلو ماعامالاب

 0 ( دهر ا مايقلاو اهم نا طرمشامهو ناطقساال الئالصلا ةسنوتراهطلانا ىرتالا طرشوأ كر هنوكل .ثأنالو
 5 لاو ءاعطلا نوكل ضعتلا ف قرع . آلا نعد وتب ريفكللا هلك دم قر عفلاو ن كرامهتو رذعلاب ناطقسوءا ارقلاو

 ا اضاقل_عحن ان نكمالف د.علا امأ ةرافكسلا قي هسفن ىلا ب دو مريص مد طاهر صضمقللالب اق اًعاق :١

 7 0 لام اك ذ مدعدنعهنالورع" الا نع بوذيل ئث دي ىفعقبالف ىاتعالاب فانت هتيلامنال رم“ الا نع ةيامن

 10 ت6 ل تعتوف ضعنلا ن نم ىلوأن ضع لا سدلو نهلارك ذمدعلادسافاعمبر دق. نا لقحت وههر دق. نال مك

 0 وطلاق هنالرظن نا ءنوةراهطلاناهلوق ىفنكل ليز ريدقتلا ف ةلاهجلا
 ُثءع مومهاهماعتلوةسانم نا قم-سوو ةراهطرب ريسغب 01 ةح 0 اذاتياع راو نيرا

 ةنكينتنكيتكتدأ 20و 1 ا د : < 2 ع

 ١ رفاكلا حاكنبا)+ داع ما اما 6 0 5-6 :

 دي د ديل دج د دوج دج دك دو 0 1 و : 0 4 ا ا ا ا د د يي ع

 رفكلالهأ فانصأ ل : أ ىلع له لمى انلانال ةرمشلا له !حاكنيادملا كاصلوة سل

 لسعنيكرتلا فن ولخاد باك اله نابلوت وقل ا مي ص عر

 ل نمال كي نم 0 اوىلاعت هلؤت درو كلاملافالسخ

 مامالاد: ءمودقتعءا اذامهقح قزو<دوهش مد- هك هطرثدةفل نيل تىلانبب مرح اكن لك ىناثلاو

 ل ,قارعلا#< اسم لاقوارثاح عن م .راملاك ل غاةمر 2 مرح حاكت 6 اًملاو مالسال ادع هءلع نورشو

 قال ىلع ستلايت ترالاّن ال نوراود المهمل اوعجاو هفذاقدصو ةقفنلا تف هيلعوادساف

 كسلا اذ ىأ نوواوخ الهنا اوعجاو هلوقو ه-رسثورب ونت هءاعرصة قف م عل | حاكتلا ف سانقلا

 ناك ث مح لاقي نادا سعات أو ل اىلا هيراشأ (هن«ىندأرفاكسلا ناالا هلوق ) نوثرا اون تستلابامأو
 جورخنا نو دل :(ر ةاكحو رب هلوق) قدقرلاحاكت 0 ةاكل اماكن مدقت عش ناك رهكلارثأ ىزلا

 رت تساوي اي يروصا اس ا .مذ حوزتوأ مسا 8

 ا ا ها لوقلاناىرتالااب وحو

 ضعبرك ذ هتعاس نم ىذوأ ل-هاهجوزتف ةبمذلا هن درمان انأاذا ذلاو امترامعانخش لاق ةناخلاق

 هيبحاص لوق ىفو ةفينح ىأ لوق ىف ةضدعاهتريتس ىتحاهؤواعو هل حانبالو 0-5 :هلزوهناعياشملا ||

 ةعالا سعت لاقواوماعةدعال ةفين- ىذأ ن ءىلامالا ب اعمأ ىورو ضء> ال“ د ” ىبح لطاب اه>اكت

 لاقوارماعو دعال مهضعب لاق ةفينح نأ ل وق ىف ةءمذلا ىلع ةهدعلا بو- وى خب املا ف لتحت ا ئىدحخرسسلا

 مد لللا

 كل 1



 (نيدملا نق نم فانلاةزجتا) 2
 ٌْ دالمتسالال ريعملا ناانلو ءطول لاح ىلا هلة قدر و رضالف قولعلا ليسق كلل | تدق حارضلا نع هنأ
 أ هكلم طولا عوةودداليتسالا عصمل عدت نمديالف ب الل تبانريغامه للكو هقحوا ثمل |ةقرقح
 اك هتوعدى رمهذلاو فمعذ شارفةمالا نال ( هتوعدنودب قةقنال هاوقإ) ىل.ز رقعلاهياع بحالف
 ىوج:وعدلانودباهضعب قود وعد نودب مهذلا ضءب قودال د سالا نم موهفملادلو ال ,مشأ | ضعب ىف

 دلولا تت أو ىت-ةوعدلا تقوىلا قولعلا تقون م هتبالو تن نأ ط رتشو (ممادجت اةوعدو هلوق)
 رئاسو مالا بأ امأ بل. ز بالا ىانرك ذال هتوعد صن ملهلاةيالولا لاقتنا تقو نةرهش أ هتس نم لقال
 نون اوأ (حلاتولابهلوق) ةجاحن اهنعل املاك مه ةبالوال هنالر هن مهتوعد عمت الف ماحرالا ىوذ
 لاقوأو ة_.ناخلا ناك اريغصدلولا ناك ناد بالا اهو ْزئوأ ا دسافولو (مانااهوزولو هلوذ) ىانز

 أد قو هنامةنامصل بال اكاإ«ىلااهناقتنا نال (هدلو مأ ةمالارصت مل هلوق) رهن نمتل سما دافالا هجوزتولو 0 زل ببال
 (روملا بو هلوق) رداهجوزتي مث هلفطل هّدمأ كلع نا ل41 نمور ردهمل ا ةجاحالف هنودن انوصمراص 0 تع - 1 لو

 ل.ةامال طةفالاج اها مقبغ رام ىأ لا ىئاهاثم روم ىعنم نان لن اوه وحاكتلابأنا همازتل هك
 قول ارهموهرئارحلا فرهملاىأر ق_علانا ىدترسل ارك ذو ةرهو | قوزاحولانزلل اها هيرحأتسام
 : ا همازتلالنيدتلا فاكلاقول (حاكنلا مص نال هلق ) رهتادئولرعشعلا فصنو ارك ولاهتم”رعشععامالا

 دنعوهل أوق) نعستلا فهن حم اكتداو واودطو وادسافاكتلا ناكولامةلءلا ل ومشل ىلوأ ناككل حاكتلاب مضل 00 ا
 عناملاَّناانلو هّتتاككو أ همتاكم ةيراك تراصف حاكنل ا ةعص عنع قمل نمهلامنال ( منال ىفاشلا أ © "نب

 حاكذلا ةصص عنعال كلذو كلا ق-هلاغاو بالا نعسضتنم امهالاكو هقحوأ كلا ةقيقح حاكنلا نه
 بسك اك من« كلما ق-ودادرتسالا,كإتل ا قحهل ناكن او ةب و هوملاب جوزتلا هل بو اولا ن اىرتالا

 ديسلل ناف تتاكلابسكى اك ع نع كإ | قحو هلوقو ىجلز تبان كلملاةقيق- ةيتاكملا قو بتاكملا
 تان كلملا هقمشح هد كلاود اود قري ارك ذامتاو همسك ن م ةمايهجو رت ةعح نم منعت ه.ةأةح

 هكام هنال(حاهدلوو هلوق) لب زةمقرلا كلم مدعل (ةعقلاال هلوق)انعشريكذتلا ادتمملاناستكال
 لطرو تدازوأ (فلانىنعهقتعا هلوق) رد فاكمارحما (اهجو زد.سل هلوق) ىليز هيلع قتعف هوخأ
 ىنءاهقتعأ اهالواةمأ هت ل-رلاقولاذكو (حاكتلادسفوهلوق) رد صتلاك انهدسافلا ذارج نم

 اهديعىلعهبوجو ةلاعسالرهملا والا ةلئسملا ف طقس وحاكتلادسؤوةمالا تقتع لعفف فلا
 | كلما تنثركذاذال دملا نا فالخلا ىتدقتو كالملا مدعل حاكتل ادسفت الرفز دنعو ةيناثلا ىف طقساالو

 ذم هدب هلوق ةلزنع تقتعأ ىلوملا لوقو ىنعهقتعأ متاذك ىنمهعر تلاقول كر اصفاندنع ءاضتقالا هر ميلر
 هلوق نا نمرردلا نءدانمدقامذاثحهفورح عدلا نكروه ىذلا لوبقلا طةسءاضتقالا قيراط م عسبلاتو.:ناك الو هءلع هتصعوأ هذ دص فقوتب توكسم ىلع ظفلل هل الدءاضتقالاو رر دهدن حاكتلا 0 ل: دسفبالف كلا تال ءاضتقالابلوةبالرفزو حاكنلا دسفءاضتق |كلملا تدئاذافكذع هتقتعأو فلور 0
 ةبؤرلارامخ هفتشالولوقلا ماقم مساق هناىلارعشم كنع هتقتعأو كذم هتسد هلوق ةلْرْنع كتقتغأ ماج

 ىتح قاتعالا ةيلهأر مالا قرمتعب و قد الا قاتعابرعالا مص ىتح ملستلارودةمهنوك طرتشرالو بيعلاو
 رأاملعذرومأملانوكد.ةو قاتع اللالهأ سلهنوكل مالكلا اذهب ملا تدش ملانوذأماسص ناكول
 مدعل هسفن نع قتعلا عقوواث ديم ناك لد اي عرصب ل تقّدعأ مثلا, كعب لاقناب هيلعدازول هنالدن
 ردرم الان ع عقو تاق تلاقولامتاهدافمو رح باكل اهل سمىف حاكتلا دسفد الو ىدعسو هباغلودقلا

 | نعقتعلاعوقول دةبالرفز لاقو ىوج ةداقولا فاك هيت ونولاهترافكنععص'و (ةرعللؤ الوو هلوق)
 عقبف مدنا هكلعالاعف قتعالذاوغل كلا ارغنعقامعالانالالطاب جرن مالكلا اذه نالرو.مأملا

 |كلذروصتالو اسممعهدسع قاتءاسترمأ اهناانلو فلالا مس ملاذا كروم لاودو هكلاام نع قّدعْلا
 هناق قالطلا ىونو ىد-ةءااهب لوحخدملا هتأرعال لاق نك ءاضق |هعد قر دق.ذ همفاهكسأم مدقتبالا||
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 نمي (نكسمال:هىلع)

 مدق نبالا عمهاعداوإة هدو اعدا اذااعف امس |ضرف نا رهاظو عدد ناهنوعد تقو نه رهشا

 مامالا دنع ةةوقومهنوعدفادترعب الا ناكناو رهن قخالق رفلاو بالا مدق نيكب رعشاناكو لو نئالا ١

 ةمالايداراو رهن تدامهأ: ام تفل اولو ةّمذلا لها نماناكو لو ىدن رمل ن نءىوعامهدنع َةذفان

 َّك :ملاءدلو مأدلو ىداولف هلدلو مأ تراصو هلوق ةنب رقبرخ [ىلا كام نملاقتنالالهلباسقلا ىهذا ةنقلا
 الع ناو هلصاةمأ : ئطوواهنال هتبابدف اهلا فاعمل قد دصت م ىءايتصم فقوتهتتاكمو ان

 ماذاو هنمدلولا ناو هلل الحاسبنا ىف كالا هنق ةدص: ناالاهم: تش مله تءاحامىداف هتجوزوأ
 هم 5 هءاعوةريدملا بالا ن :ماسسنلا تنهب أ فو ىنأ ن ءورهن هنمسسنلاتدث اهكلمم هقدصد

 ةرءش ناكلكلانالد>او رودملع ناكر ١ ارمهنباَدب 0 ئطو (عرسف) ىدذجرب تيارا

 نالرهه ءاطو لكل هيلع ناك ةيبشلا ىعداوارارم هسأْي راحنءالاغ ٌىطوولو ئالملا د ههمش ى هو ةد حاو

 رهلارزكت ةهمشلا ىوعدر رك نافدحنا هءلع ناك ةهمشلا ع حدب موأو ةيمشلا ىو عد سنس بجورهملا

 الماش هقالطار هالظنالعاو ناخذ اق ن ءىوجةهمشلا ىوعدملا جا اةعالمرالانالدالا فال

 ا نءىوج نءالا هه اك تنيلا ةماءطو فى اودي م ءوطوقةمال ا

 ىلع فطع(ت دلوف هلوذ) ىنالاو ركذلا لشدل ىلوأ ناكل دلولاننمالافنصملا ل دهأو اف ىدنن -ربلا

 ةدالولاىد_.ة ىوجىد.سىنامزالىرك ذسترتلا لاق: وا تدلوف ل اةدمتضقن اءئأ ردك
 هلوذ) اهمدعوةدالولا ىأرهتنموجولا ف هفذاقدالوام هر بكتراو اه رع بح ودلت مولا هنال

 نادبالهناءاقلابفطعلا نمداغت_س و ىلحلا نا رمش فاك ض ادن ءدلولا بالا دا ىأ (هاعداف
 ىعدانم موهفل|ءاعدالا ف ىأ (هيقئرالاه- ةددهل وقا) ىوج اصرصوراملو ةدالولار وف ه.عدب

 ةصح تءحوهريغو | بالا نيبو هذدب ةكرمشم تناكواف نمالا كإ« ىف اةاكعأ (تناك اذاهلوق) ىوج

 خصاذاو دال. .ةسالا ةعصل نك كلما ن ءاسمفامذا كملا| سج ومءافتن الاهعق انةسع#و رقعلا نم كيريثلا

 قهب تءاحولف (مما قولعلا تقو نم هلوق) تنل نعرنورحتاطرشأل هلاكح ١ مقا كلملات شب

 داذ ةسالا قد رطب تشاماكلانالةوعدلا محصن ملا هدرتسام كل نعاهسوناو هنشول ككل

 |ةعابول هتادمقب اذ - ه لوقا كالقلاىلا ق 0 نت ار ولعلاتقوملا ]||

 كلءالوةوعدلا تعصهقدص نافنبالاهيذكن ااذه رجلا فلاقدرأ لوةوعدلا عصت ناالثم هب هال

 20 ىف ىرح هيلعو حرشل ] قروك كلا لوخأ و ط.خلا ىف كىلوملا ىلع قبو ىنجأ ءاعدااذاإك ةير اجلا

 (اهتعت هد اعبحوهلوق) رهن الاى دصنالو ههمشلا ىوعدا|بتعح ىف طرت ثنال هنا هرمغو ريدقلا

 ا !لهتما كلة هل ناك اذ_ةوعا ملا ىلا ةحاعلل هشب |لام كل هل ناكن او هتالارتسوموا ناك ريق

 ءةريغب ماعطلاو|هتعق هتمأ كل تاذهلف هسفنءاقباىلااهنود هل( ءاقن اىلاة-21١ناالا هّنام ةنا.ص

 0 ىلا حالا ناهسفنءاقاىلاامنودهلسنءاقاىلاةح اسحلان اهل وق نمدمفتسأف فخ
 (تقاع موهلو3) رددي رستل هدر اح ىلعال هربأ هقفن ىلع ريو ءطولا ال ماعطلا ةحالادنعدل لح ذغو
 !هاشم نم أهعق ن نمدارملا نااضد | اهنءلقنو قولعلا ل مق ريدعت اهتعق ناد امشالا نعى وم ادسلالقن

 ةبلصت !ىذلات قولا ف: صملامااك ىققولعل |موننم دار اانا ارهاظلاو هأ تغلبامةغلاناهتهقال

 انهو نيم داق لاق (اهر ةعالهلوذ) انهش بر طهيابتقلعوماهيشالا قدرك ذامىلا ل مف قولعلا

 ) اهدلر ةعقالو هلوق) رهلا هيلع بحيالف هسفن كلم طو هنانيد 14 فهلا طرعشدالم .ةسالا لممق تدثن كلما

 نال ( هلدآو مأريصت ”الهلوة ) ردك: رششلا ةصح بححتف ةكرتشم ع نكيلام هءلعءالا|مدقتلارسقلعناهنال

 || هنال (ارسدلولا ن وكي «وهلوق) ىلب ز بالاخ اةرهاوه الكور كإملاةةلقح دالست سلال حملا
 اوت منام ايتو تامل نسامراول# و ةعلاهبلعو هلوق) هملع ق تعيق هوجخأ هكسلم

 ناب ضرالم .ةءالا يحن: ةرورض تدم امنا كاملا ذاك اريغفدجوءطولانال ( رقعلا ب يفاشلاو



 نادل |ةياغ نعانخش مو ردم ند نمد ريغملا] الاقنع ثدغمن اراب الا رم ىف ىواعطل ارقعح وأ

 تقتع مت ةيادهلاةراسع (تقتعف نذاالب تكد ولو هلوة) ءاسنمدق ام لي ادبةرب رب قتع لبق قتع مت ىأ
 نباح رش نع ىوج مزال هنال ل وعفللءام ءلابهعكز وصالو لعافللا .ةممهلوأ فب (تقتعف هل وذ ىوج

 قام ىهوربتاعب رفتامملت ىتلاةلئسملاا سلع تترتل كل ذك درعلا ناك ناو ةمالا ىفاوضرفو ىلحا
 راسل الدسم اوماع عرفمل ةمالاب هصءصنت نوكمن ازوصو ىوهلا ديسلا لاقل هلة ئطو ناف هلو ن*

 هنذان ناكولاعزارتحالا,ىلوملانذا نودد حاكنلا ن وكدمبقت نا ىتده اد بعل ان ود'امالا ص تختاهئال
 هلوق) اهملع كلم ادري لذاغنا ادعب و قتعل ادعت ذقن حاكنلا نانا فر ا.خن تورث مدعمهليلعت نم اذخأ
 ىلبزو راتعاب رابخاتوسث واعاع كلل اداد رار وصتالف نعلادعبذ وفل نال( رامخالب حاكتلا غن

 نارتقالانامل_ءاو رد ىلوملاامهزاحاو ىل وضفاهةتعأو لوضف او وز نارانرتق اولا فرامل اذكو

 دقني اذك واعم نيعقاو قاستءالاو ع وزتلان وك طرتش الفاعمىلوملا امهزاحأ نايةزاحالل ة.سخلاب

 عاملا ىلو ادن عابنم عقو ىذلاحاكنلا كلذ ىرتش از احأف | هءامف هنذا نو دبتج و زئاذاحاكشلا
 نال ةءالابو كلالاريغَتل لطب تقع أ هالوم نذاريغب ايش ترتشاولاممال حاكتل اد ةرردو ىزع
 دوجو عم جوز اذادعبالا لولا اذكحوامتزاحا ىلع فةون تخاب منذاالب تكول ةريغصلااةّرحلا
 ناالادلولاماوةريدملا لعد ةمالاىف قلما ةفنأةسمةزاحا ىلع فقون هلا ةيالولا تاقدنا مث برقالا
 ىت>هذافن فقون ثاثلا نم رذتملو هنتوعتقتعنااما ىلوملاةامح فت قتعا اذاةريدملا ق )_-ماذه

 ءاوسالالاوذغن قتعلا لق جو زلااهي لحد نافدلولا مأ امأوز وعامهدنعو مامالادنعةراعسلا ىدؤت

 الاهنأريغحاكنلا ذافن عن ىهوىلوملا نمابماعتمجو ىقةعلاوذعلا نال هنوعوا هبا قتقتع

 بوجو نمد« نع ةعاس«نااةناور ىلع محب امنا اذهوىلوملا نم بحمل هةطون جو زلا نمتءجو
 لة دق نذاالباهسفن ةمال ات>وز ولام عرفت اذه ىلءو بحتال داو زارهاظ ىلءامأ جوزلا نمةّرعلا
 مأامأو هلوقو رهن لصالاة باور ىلعال ةعاسص- ناادداور ب ءزاح مال زاحأف ىلوملا تام جو زلاامب
 لطب ليدفتي ال ىدعلا لق جو زل اهبل خ دي 1 نا ىتعدالالاو ذغن ىدعلا لق جو زلااهم لس دنافدلولا
 مأ ىثتس ناش اذه ىلعف رحل | ىفئدسافريغلاةدعىف حاكتلاذ اهّدعلا دوجو عم هفدوت نكعالهنال

 قاتعالاو ىلوملاةزاحا ىلءافوةوم ناكه نال (ذغتالرذز لاقو هلوق) ىوج فذصملا قالطنءدلولا
 ةكولمم عفانم قوّساهنال ( هلرهملاف هلق ْئطو ولف هلوق) لطبق هتبالو تدغترا قتعل ادعب وةزاحاب سدل

 رهم هلبج وةيعستلا نعد_ةعلاالخولو رردملا ىف اك اهل م مرهم ىلعدي رب ن اكولام عفرهملا ف قاطأ هل

 || وزلا نعاوسقن سعه أر لل نا نمرهملا تان فرك ذاع ةلكشم هل5ّلاهذه هير وفع جارلا ل اقره لكلا

 أرهملانمئثاسف نوك. نا جمنمف تأطولا لك لب اةمر ملا نا الإ «ماه اضرب |وّطو ناو رهملاءاقست سال ص

 عبج ىلع هتم-ق نايرعلا قف ناحاو ىجاد زىل وال لكلا ن وكجب الو قدعلا دهب قوس اامةلب ا
 الفةلثسملاهذهىفاك ىدسملافلتخا اذااماو هسفرضنال ةلا هلا نال قت ملا فاتملاذا تأطولا
 ىرتشاوأ هنا هاعذ| ام ىلع مرلد ذا ثدع هءفو هكلام ىلع لوال طولا لصح نم هما هقحتساو هتهسق نكك
 وهو ىعسملا فلتحع ا هنالامومدب رهملا مسةبالنااهغصن قدس مت ج وزل| امل دواهج تا راخ

 هذه فالذامهكلم لءدهعلادر وقاقمسالا همس نان نيهاشحشلا باحاو ع عقاولا فالح
 رهملا ممقيالفدقعلاتقو هكلم ىفاهدس مح ازتالف قّعلا تدس ضراعدر را قاقدتسان اف ةلمسملا
 هلوق) ررداحلةك ولم ةعقنهىفوتسا هنال الثمر هم لعدم رم ناك ناو (اةرهملانال اوهلوق) ها اهب
 هنال هتوعد مصتالارفاكوأ استاكموأ ادمعناكول تح مرح أر تاريغصولو (هنبا ةممأ نطو نمو
 لاقل راناسعسا مصربمث أ ةتس نم لقالّت دلو م قامأولو انو: ناكاذا اذكووسملا ىلع هل ةيالوال

 | ةتس نم لقال هندلوول ابنا ىتيذب لوقاوهرأ لو مدل ةدالولا نة هاعداول هنا ىلا هراسما يفور حلا ف
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 ما نم
 هل رهملاق علا لق ءطولا نكن افرهلاب ا هةطوولامااهأطب ملودقعلا لصحاذا اًذهوتاق هعالك |
 راتؤار دلاق هلثم (اهديساروملافاه-و زتراتخاناوهلوق) نآمللاف قأ سامماذاىوجالالاو

 ولذ لاق ث.ح اما: ىتلاةلئسملا ف ىناساسع لكشف هطول لمق قتعلا ناك اذا ل لماش هقالطاب وهو
 اهجوز ناكولو هاوق) قدعل ادعب اهئطواذاام ىلع قالطالا اذه لمح ناالااهلالاو هلر ةلاقولق نطو

 هرب ربل مالا هيلع هلوقل كل ذك ناك امناو ريوننلا اك ةما تراص مرح حاكنلا دنع تناكوا (ارع

 لواخ د الاذه نادروأو نيديدعل | قلك النايل ناو را ةءأق كعض. تكحلام تقتعانيح

 ىقتءلال بةوهواماتاك.مدارملا ناب احن نان كك و ىنتعلا لبق اهعضلةكلام تناك نال ةمتاك هلأ |
 اذكماناكلم دارملا نباح نا نك«هلوقورهنهنذا لعافوقوم ناك اهحاكن نا ىرتالأ امان سدلا|

 ىفاشلالاقو هلوق) ا كت لاس 5 نم مذ ة:ام هلع لد فو ذرب لا نا هزعجوتو هطض
 ريتعمريغاهاضر نال ه- ءالا فالذمةرحلاكت راصف اه اضرنالا حاكتلل ذافنال هنال (ةستاكلرانخال

 درووىلن سا ا ممل ىوراماتاوأ]

 نادشئاعتلاقف ىيعأف هقو أ ماع لكى قاوا عسن ”ىلع ىلهأ تدتاك ىفا شتا اعل تلاق ةربرب نأ

 تءاحلأب مطاوبأ ف اهلها ىلا هربرب تءهذق تاعؤىل كالو نوكي وامتددع مهلاه ّدعأ نا كلها بحأ ا

 كلذإإ سو هيلع هللا لص عمق م هل ءالولا نوكي ناالا ىلعاوبأف كلذ ىرماع تضرعدق ىنا ةشئاعل تلاقو
 قءمال لاهرلع ماقمث شاع تلعفف قت ءا ناعءالولاائاقءالولا مط ىطرتش او اهل مالسلا هأ اعلاقفأ]

 هع طرش ن :رمناك امهتناد راك قتل ورش وطرتشو لاول الخ لا 4 اءىنئأو هقادمق نان /|

 دا 0 ا قتعا ناعالولااغاو قدوتنا طرتتو قدا اهاضق امر نام نا كحح ناو لطابو ذهنلا باكل سدا ظ
 4 دحر د( تاي 0 ىلع لا م-فاهدعان !كإهأ بحأ ناةشثاع لوق نه ق.سام ىنعم لاق. ناقد ناسسلا ةياغنع انخعش
 0 انا ىضوةرب ريت لعند تلاقةشثاعن نعو امقتعاف ابعد ملسو هيلع هلل |ىلص هلوق ل“ لديانُ كلذ نوكب نا

 1 در ناكنااشر | .الاض أ لاقو هلوق) ةعاجن نبال ىراضل ارمعت هماقاك ىقتغاو رتشاتلاقق ه- .ناكم

 دح/ ل نالواد.ءاهجوز ناكواهريخ مالسلاوةالصلا هلع هنا ةشاعة باور نمةرب رب ثري دن ) احاه-ور

 50 ا ني- ارح ناك ةريرب جوزنا ةكثاع ثدحان لو رحنا فالخ راس ااه تنثف 9 اه ءفكي سلدعلا

 اذ نوكي نانا: ىلتفال ىدمللااذهو ا ماع كلملادان دزال رامخانالو لهو ىراخلا»او او رتقتعأ ْ

 الفرا ااه وكمال ناك اذا هنا ىل- ءةلالد ئوراتعت ني د اواتشم هنوكل ىلوأ اند د>وا دا .ءوأ

 هوعو هيج وعل وقت نفواةما زوو ناك اذااعف اهراشخلا توست ىلعالا هي باتحالان ك٠

 نس اءج تعبأ ندحارح ناكو قتءأم و هرب رب قدعت نا لف اددع ناك لوقتف الا تدلك

 ف.كل بق ناف ءاقملا نود ءادتبالا ىفرمتسر اهنا فكل انالئثب س دل ءفكنن. سدل هلودو نحل

 ناك املاناق هماعر رضا | قاما هنعر رضا اعفدهقح لاطب هناك ح جوزلا تح لع اهقح مدقت

 جوزلانالواهتءررضالاعفد هق- لاطر امل ناكح اك لالصالاطب اءالا كلذ نكءالو ةدانزلا عقدا

 هبا غولسلار اخف لان قا علا ارامحت نا ل_ءاو ليز قدعت داهنا هلع عم م اهح وْ ٌتدح هي ىدردو

 اركب تناكولو توكسل ان لطسس ال هناو طقف ةمالل تشب هناورذع هن له |ناو سلجم نع مامقلا:لطس
 فالخم لهل غرفتتال مالا نانا مثيب قرفو ةيناسخلا فاذكه اضقلا ىل- -عافقودت 5 الهمق 8 ةقرفلان او

 ارهاظااور علاق لاق لهجابردعت ةماتناك ولربما نا هاضتقمو نيلوصفلا عماج لاقةرملا

 هفرعن هنال غول. !ارامحت فال هئافخم صاو#اال اهفرعبال قّدعلا فر امخلا سدس ناناوللعدقذ |قالطالا

 تش هناو هل وةور ماض: احواور اتت ناا4 ناك اذهلو قالطب تسدل هد هقرقلان ا اولاقو دحا رك

 ا نيل هم نبءاريةربرب و نمجو زلا نم لكل ترب هنأف خوال ارام فال ددعلان ود عب طقذةمالل :

 مثلا لاقوننسلا باص لاةاذك دجأ ىب ل الاددع ناكواثبغماهج وز مسا ناكو ةسع ري نو ىع

1. 
 له



 آت //

 تو. .” ىف هلّدسملاهذه أد ,زلاداعادقو انش لااقامون نورشعو هنامدل مدلامكلذو هعلحت ن نم شد يمس 17 تدل

 مقن قيلختلاباو دار امم اىضتقياذ_هو لكلا لاق امون نب رش عو هئام ىفالا نمردسد ل هنأياللعم بسنلا 3 ا سر
 حاسب هنأت لوق أ الو ةمئاخملا فو ها ةدملا هذه لق ةدهاشملاب قةدت» قتلا نال طاغوهفالاو حوزأا ١ جن 0 0ث ل

 هى /و نس عا

 ساقب اح تالصا هل نال هبل ءداتعالا جدو ها رذعربغب تطقسا اذا: عد متااهتحلا نا: نه لق الك م هل ا
 فبهههرلإ ٠

 0 :دؤوملاو رحاولاق ةغيصب اهنءنورمعن اذه اك رص ةفنت فأن ءلقنتمل لد ملاهذهنار عاظالاو هماع 5 نإ تلال ا فدو

 له لمحاهب رهظف لزعاذامثحا اهعلارات هم .لادثتةدنكت ناكودعوهنابوةدح اهنفددتشاد 00 0 ع 0

 لسءدعب دارب ناش وى زالفالاو ه٠ هن هل زاح لول ادعب داعو !اهّمطو ىلادع لن ااولاقه-ةنزو< تم 26 /

 مالكنمرهاطلا مق وناحلا نءانعشاضاأ أدوعلا ف لزعو لوملا دعب داعوا هوقو هطخاذك يذلا 1 1 0 1

 مث هلوق) ةردغارغهدقةنانلان ءرهتلا قو هن صحم تناك ناو لزءلادعب هفنزاوح ىايزلا رار

 نيت اهاضرري ةكحوامملاةهالا ىفو ةمالاهتأرماىل وماضربواةرح اة أر ااضرب (حايم لزعلا م
 متواءافلاعفطعلا باوصلا ناك(تقتعاوهلوق) .ى وك هما تنقل الق هلءاف(تجو رولو هلود) ا

 7-0 م م

 ركعهناهلصعام ل انعشراش ات تلقؤا رفا زان اضن اونا دهمو ف سون ىأن ءو هلو نمهنم ىلأ سام
 درك جرملا ف نالالوق) اتا امزتع زكا !|ناىلا اسنان والؤاورك ذاعراشادق ناش نوككنا
 : اراادس نوكب ناش وربلا ىف لاقاوملان ذالان اك ةناضحل ا ق-وهوداولانا جقح قلعت امل هنال معا

 2 :امز ىفاولاق ةمنا لا فواهنذا معن هل زع ىلعاس|.قزئاحرمع جوزلا نذاريغيءاسنلا هلع فتاك اه<روف

 ىل_ءواهتذالاطةسمراذعالا نمو ”ءرتس لذ متفلا ف لاق نامزلا كسل اهتذاربغب !همعلزعلا ىأ حام
 نااك همالاناامتذاريغب هلو كك انقرحلاقهلوقر هاظو هأ هنداريغت محرلام ةدسافجات ىفاذزه

 اره !!تحاص ثحدقور ,ركافالف ةكولمل ااماةحوكتملاةمال ا رهاظات_ دقاق رات

 زاوج انهم عنك هطرشن قأم امك ل ااهطاقسا امتنا نالر طب هو لاق ثء>ردخ !امالك ىف

 أ لحم نالر ظن هف لوقو ىهّنن |لمأتم ىلع الامن ذارع ارمغد لَ ءلاده كنب واذه نمي ى رفلاو ىرحا
 ىقفالتخ المت هلوق) ىوجزوحالفالاوبالا دم هرب ناك اذا ق امساك هنا ىلع ةحلاعملاة- دانا
 ا ا سلال ..ءىورامل (ةكرااةمالا اع

 تدذكلاةىرغصلا:دؤولا ل زعلانأ ث د دورملان او لمحت ناءرك اواس,مءلزعأاناو هي راجل نا
 ماملسحن ا طاقسال باعت نااهعس.ةأر اكلك ارلاوا عر هت نا تفات ا ةاذصن ا هناداراول دو

 ا اجابت اون ناك انفدصلالصادنال انماسض نوع دملا ضم رسك اذا عر اناف اةلطمطاةسالا

 ىلوالابب اوصلالدباواو ىوج قاتءالا نود ىةءللراستعالا نال هتقتءامل وذ قو ةبادحلاىفاك ْ

 بعو رادرت عزانت (مماهاوق) هساصت نكت مل ناو موعافلان هدافتس امىفانتالواولاذاىلوا ناكل

 :ريغصلاتقتعأ اذافةريغصلاوت ريدكلا لعد *ودلولام 00 هلادمالاقالطا لعتو تقتعأو ١

 ةريغصلا هكلئالفررضلاو عفنا|نمب ةدّدرتملا تاقرضت) نم حاكتل رمق نال اهغولب ىلا اهراح ف قون |
 ضع ةقتمكا كحولو (ةمن اكمواهلوق) ل همانقلا ملعأ ماودكلعو ْ

 ىلارخأتةريخصوا الو اها ضرب ناكءاوس ىجرأ دع فولو ىعل اناهلع ساحم ىف (ترياعهلوق) ره
 ناي عن لولو ال فو م ه جوزل الع الد مسقن ترام ولو رعاك حصالا ف غولب رابخاه سلو اهغوملا

 |اهجورئاذاةسر 2 اذكو ىاعللابىضف اذاالا عص تهب و نر ارادباقحتوا دترا ى ىتحرأ *«ااه
 ا رافق نم لع صانه سلو الس الادب انراد قوانر 4| ارادق تلك ءاوس تري تق ةءأم قرح

 تلعفقوراثذم نا ىلءارذقامل لعجولو ةريخارامخك ضا ضارعا ىل_عل دي اع لطس» و ىو لب را

 لاةدّرلا قوقحلا ن نماذهذا هقحت -:الاهعا ارهاطظااو هراملالواردقلا ىدقست لهو ره اهراس طقس

 | جرموهاي اهالود.مللالىأ (د>الرهمالف هلوق) ىلوا لب ةعفشلا تك 0

 هذ, الج



 و (نيكخبسمالذم ىلعإ

 ِْ ىافالت اله لّدقلانالو حلارهملا هل نه ملعفب لوحتدلا ل. تاف هما عدوقءملانأ نم هانمّدقام ماماللو ْ؛

 ' توملا فتحت اورهملا فاذكسذ ىجليز ثرالا نمن امر اوةيدلاو صاصقلا بجو ىت>اسندملا ماكحأ قح
 تاملاتدف تسال صخشلا تاماذا ف نالا ىلا فاحت فاض امئاو فرصتي لعف هل سل فوتح هءجو
 ىكحلا مب ام ءطولايدارملا(اعاجا طقس ال: طولا دعدو هلوق) ىناقتافنالا نم حركت حورلا نال هفنا ت>

 نايةاراحا لهأ نمدسلا نكي لولو لامكلا لاق (ا.هص ناكول ىتح هلوق) عنامالب ةولخلاو هو هانم اك
 نوذخا لتقمةر مهلا ىف لاق ها ةقدح ىأ لوق ىف طةس الن أ بحاول ةالُم ه صو هما وزاسص ناك

 ةريتعم ريغ هسفن ىعورلاةيانج نال (اوسفنةرحلا لقال وق )رجلا ف هجر( طقس ال ل.ةوملوق )وأ |
  رالاوق هيلع ىلصو لسغي هسفن لق ناينءأ ةهوررد هيلع ىلع. و لسغب هسف:لتقاذا اذفوالصأ
 نوكأ ارهللات وفترم_ةعاولا مسفنةرحتا ل تق ناوهورن 1 ه>وو ىزع زئانج ا ندرردلا ىف هءاع ىذمو

 هتما كوملا لق فال اهل الهر ولل هبال طقس الفا مر وىلارهملا لقتث, توملابوا _مومدعات وف

 هلة ىنلتق |لاقولو ئث هملعبحال هلةةف ىد.ءلتق لاق ن كوهو هسف:ىحانوغم ناكف هلرهملانال

 ثيحلوخدلا لبق را ثراولا دق فالذم اذهو ةئرولا ى-لاطب | ىف هنذا عمن الو ةيدلا هيلع بح
 دعبالا عال لةقلاناوهورخ اهجو و ه-غن ق>الطءمرص, لف لتقلابامو رعراص هنالرهملا طقسال

 هدوععم ريعقلا تن أت نم يعل زلا ىفامواهملا هّتفاضا نكمالف لقال لها تسل كل ذدنعو ح وزلاقوهز

 اذا قالطلا عقبال قلاط تنأف تننج ناهنأرعال لاقاذ اهل امم انذعش ددانحلار ابتعاب لةةلاوهو ل
 نو:<وهواوا دف قلاطتنأفرادلاتلخد نال اقاذا مفالخ طرشلا قة دنع ةملهالاءافتنال ند
 اذاةنونلا اذكواهلعفب ةقرفلاتناكن اوْئأهرهم نم طقس ال ث>ةريركسلا :ريغصلا عاضردرسالو
 ضقتش ل.:نافاموهثر ومات ولايك | ىهقح طاقسال مصب الامهاعفنالل ودلال مقاوجوز نياتلق

 اهتامرح لءلدبةروظ#م|متدرائاق لوخدلا لق اهرهماهب طقس ثم> ةزيمم تنا كحا|ذا ةريغصلا درب

 0 0 3 ” || :دراانارابتعا (طقس ىفاشل او رفزدنعو هلوق) ىابزتووابونتىتح اهدح قاقحتس او ثرالا

 كاهل سن 03 || اهتومورامفاندلا ماكحا قحىفةريتعمربغه سفن ىلعءرملا رانج نا قمساك ا نلو هتمأ لوما لثة, و

 فالذماو ه-.لعةرافكلا تمحو ىت>ابندلا ماكح أ قحقرمتعم هنافىلو ملا لق فالخاسهفن!فتح
 هل و١3 حاتفملا نعى وحاعاجاافرهمالفمل هقدوعسم تناك ولدال دل اةقوسمنكتولاذ ااعديقم

 هلوة) ىوج جرغل'يراخ لازنالاوهوةأرملامحرنعءاملاجوزلا ل زعىأ ( حتا ل زعلا ف نذالاو|

 ْنَع ل زعل اىفنذالاناكام اواه دست سدل هقمق |قوهذاك-ولولاهاذ_ةودملاو !تالال نذالا

 ىلوملانذاىلا ه>امتح أد مدت ن !ىيشو ررغرردىلوملا ى>وهودلولا ثودح نع عنمهنالىلولل همالا

 نمدارملانارهاظلاو رن قباسلا ليلعتلا هدفك ىلوم لا ن ذاريغ ا مءلزعلا هلخ : ريغصلا اما ةَعلابلا

 ردهرأ لو ىلولل ن ك:ملدلولا نالاوعلا نذالا نوكم نا ىجمذمف ةتاك-م|اماو دلولا ماو ةريدملاو هن ملا ةمالا
 كمال هنالهدالواهب رح جوزلا طرتشا اذا ىوملان ذا ىلع زعلا فةون مدع ىذتقي لءاعتلا اذهاضأو 1

 اا اذوحا ة-لانعاف ةنامص عرش حاكتل انال (املاامهدنعو هلود) هر ألو ذئن.>ح دالوالا فىلولل

 ةمالا قالخم ةّركا ىف ك اهاضر طرشف هب لل زعلاو هتوهشلايضاق هن هدحاو لك ناك اذان وكم
 ْن ١ هلواهاضرب الار والف ةءااطلااةيالو ة>وكسملا ةماللو اهاضرريتعب الف اهةملاطمال اهنال ةكولاجلا

 ةيلاطم نم  كس6تنالاهافءاقر واءادتبااملاقح عرش, ل حاكتل انالةووشلاءاضق تاهل قحالةمالا |
 ١ ناكولادهو درا فالذةههالاىو>الىلوملا قحوهودلو ادهودوصقملال ضو هو وزتلاب اه ديس ا

 املفسوبىنأو ةف.نح ىأ نءىو رباع اهالول نوكبامناو ةموصلا ق- ١4 نوكمالانينعةمالاجيوزا
 فلام امهذما ذ_ه ناي تقي لاا وهدندو حراشلا لق تلق ناف ىلب زرفز فالخ همضوانكذا



 اضراانودب واو امهتمدق- ءالوريشأ. ملاتناكاذااض اذفنن نالف هسفنب ذقعلا_ ثا ىذلاو كولا 6
 (ةعست انك ةياوووةوداوا) ربدتفرأ. جالا هيرسفينا عم نينا لكن ال ضاحو ىلوالا كوبر 0

 اهتمحاكتلاوةيمدآالا صئاصت نموهاعف دمد"الا لصا ىلع قمم هنال اي زلا قاكسغ سود ىو || ورع كن. بخ
 كال عال ىرتالاه.-اكن !ىفهنءاسنجا ناكبف حاكت ارا قاعتال ىهو هتءلامالا هكلم ىف لحدا 0 مب نار 326 ا
 هكبلق هالعف هكولماهعضي نال ةمالا فالضانلق ال هتأرعاهماع قلط» ناالو ساصتلا هبا ارتالإ | 0 و 7 7
 لكم. لع كإعف اديو ةمقر هكوامم هناانلو هن ءاس. نماهةلطقودمب قالطلان ال دم .فيالهملغمرامحا ن الو 1 2 د
 كل عهنالالا ديو ة نقر ل ةكولماهتوكل ةمالا يو زت كل ءاغا هنالافهو ةال كك اهنا صدق فرصت |. 4: فاد 42 01
 هلواهعضب كل؟ناكناوهتأ رعا جورب نادل ني اكرام دق عجلات 5 الواهعضب 1 0 4 0 رس
 ىلع قيمهنان «ىوملا معك ايوا كو ادرطدرك ذا رينأ :الفاوعض كلعال ناك ناو هتلبا جوزين < 5 00

 ديعلا هكلم ىلوملا هكللعالام نالاذ هو دعل اكل كل ذكت اكول هنال داق هكلم مدعل ةبمد الا سأ 0م
 هك-امءاقو هحوزتزاوج قانمالك اناقهتءاس ٠ نماهقلطب : هلوذو لطان صاصقلايرا ارقالاو قالطلا باللوز ىلسعهسابق نا لعف الهيل ةرارقالاكىل ولا هكلعديعلا هكلعالامو صاملاودودحتا رار الك 00

 (ندلا نسف الإ

 ىلءيل ومان مسستلا تون” فدوةلرظت و :ةريدماو ةمالال ةمستلاب هنق 9و ردسنلات و.ةودال .ةسالانم هر

 تب :اكملا نود هلوق) اهدلو قح ىف ةوعدلا ىلع هغقوت مدعل لاكش االفدلولا مال ةيدنلاناماوةوعدلادو-و

 امهملعةانحلاب ىلوملا ل-عشرالاناةدكس اًذهو هاك لادةدب بناحالاءاهقلا اهمال (ة.تاكلاو
 نماذهو نيريغماناكناو حاكنلا ىلعن ارمصالف نيرحماكاراصف ىلوم | اهئطواذار هلا ةمتاكملا و هستو

 فقوت امهم ذارمغب اههجو زوأ اولاقوت :-امه<وْرثق ةريغملاو ريغملاىار اه. رمت ءاثءح لثاسلارغا ٍ

 مدقتل يل بز لوملاو |ىلولا هيدر ني لب نيريغصاما دامام ساررمتعبالاقتعو لاما دان اذ اهمتزاحا ىلع

 لطبو هلع اكل نؤهدوعلابنا كول ااضر ىلع بتاكملاحاكن فوت از عولو ةسسلا ىلع ةمسسنلا
 اذهو قالا قاذك(ا ارامجالا ىنعمو هلوق )رد هلطن اف فوةوم ىلعتاب لجأرطهنال ةيتاكملا اكن
 ىنعمناةنازخلامالكن مردا.تملاوحاكتلا مد امهم عقب ملوىلوملا نم عقواذا لو.ةلاو باحالا نايرعشد

 ايم قال رهاررعلا يرملا لاو عدت لولا مدا الابامونم عقو لو.ةلاو باحالانارانجالا
 نا. نمىاكلل اعمت راشلامالكن هردابتا اوهام ىلعءانب امهاضر نو دياموماع ىلوملادقعذفناذالوق و :

 هلود) ىلب .زقالطلا عاقب اهدنا الواره ال قالسطلا نع هغنمت لوم لا ةءدح نالو قالطاادوحوملا |

 هطوقس مدعم معلاو نار اوراهمسفن اهل 5 قواقافت ا ارهملا هب طقس الدرب خلدة نال هو دق (د.سلا لت -

 رهاانادهحوو هاطقس الهنا عجل او نات ١ اور هم ةفين ىلأ ن نءاهسغت ةمالا تاتقولو ةناخلا فلاق :

 هل.ف همست ةرحال تق الفصل كر ردا لوو نع ةلواترشلا ف ضصرتعا اًدفو عمم هنمدج وملواه الرا ا

 اقافتاطقس ل تناكن اق ةنوذام نكت ىتاا(هتمأ هلوق)اىلو ناكل هلق اممسفنةأر ما لتقبال لاقولهنأب
 ناىجش و طولا ل. و هلوق) اةافتا طقس : الاهدس |علقول ةداكلانال هرب د مولو هم ال ار دق ىرحا)

 هل نم لعف» لوخدلا لم تاف هما ءدوقعملانال (ةفين- ىأ دنع هلوق) رغم :طولاك انه :ولمنوكت 1

 تراتتخاف لوخدما لق اهةمعاورمصملا نم ىرت-كملا اهب ب هذو اهءانول كهءاع بالف لوا اوهو رهملا ||

 ىلؤالا ةروصا | قرهملا طتسالهنال مات هسفو ىابز جو زلا املا لص ؛العضوعاسم. غوأ ةقرفلا |
 هيلاطملاالاامهتق طقس القذي رمهظلاو طمملان رمل نإ مجرور دطلا رضح أول هنال ةمناثلاو ١

 حاكتللا حاسفنا مدعن مرات اوهام ىلعهخنىلوالاةرودلا قهطوقس مدعد لوقأ انا ملعاو هم لودر

 ىروذد .رهااذحأ لّدقل ان لع هنأ ن نم ةعبرملاردص هن للع ءامنأل- عاوالف مسن: هنا ىل_ءامأو 5 ذب

 نالاهفأا تاجير ازاتعا (نشسيأواوق) هداز ىزعور ردلاةعجارء لع تدك. .3 نامر 2

 ا ىنجأ اهلتت اذاكر اضف ” ىدع ل+ةهرح تناو تمن اءد.ءالاقولا هو توءىلاقلاو هادشي تك ل



 با (نوكحب.هالذ ٠ ىلع)

 رعلاقامورعل |ىناملافالخ د روت جدلا مصو مد د ماغلا ىلع صنواو هماع صنولاك هقمةحلاتناج

 فوقوملانذالا لوا:ة.9 ه.ف عام هتمقر قره ن كهزاحاف ىلو ضغب جورتاذا حاكذلا فهل نوذأملا نان
 هنأ مل ست مدل 1 رهن نال نب يرعب نالوا امنا وحى دانتيل ناو 0 ويقف

 الون دلاءانديق اناو هلوق) كاذذا هل تقرت الوةزاحالا دعت هنو.ش ذااضإ أ 4| اذه ىقحىف هلوانتي

 ةوسأ ىهو عج هلوق) هول امم أم لوخدلايدار اانا ماج الا مف د ىلوأ 58 ىلع ااىف ءاطولاب هلديأوأ

 حقك . ىوجانه دارا عصن ال نك لراضأ نيدملا ىلع قاطد و نيادلاوهو ميرغ جءامرغلاو (اهرهم ىفءامرغلل |
 ةك | وهو هلدرمال بس كح هر الق كل اماه 0 ةرلا ثاإم ىلع يدان هنالق حاكتلا ةعصامأ ٍْ

 د ا اهاممرههرد عم مه ب رااكو كالهتسالا ند راصو عورتشمريعر جمال : وهذا حاكنلا ةعص

 0 0 ل 18 ضرملانيدعمد_هعلان يدك (مهويدءامرغلاءاق.ةساىلااهةحرخؤب لب هلوق) ىعأب زءامرغلل 70
 1 . "اقلإز 4 عسسلا ميرغل لاز ازاحاف فلان دهملعو هنا اة ةياهنم هعابو فلاب هحو ز ةناخا ىفامل اممم هءاباذاالا ىز

 نمقداع مرغلاهعس ود دارملا هعمشت الو فاذا ارماو فلانا م مر غلا برضا امهتدب ةءايلا تيا 1 4 1

 4 و / 0 نم هءاناذاالاهلوةو ميرغلاوهوريغلا قح هب قلعت هنالاه دم .ء هنأ عم هعيب اهماع ةمااغاو رهن هنيد ْ

 تدير مم اهدا(, أل هتما جوز نمو هلوق) اني دددبع ىلع بجوتسال كوالا نال اقره انما بام ناءانثتسالا هحوأأ]
 م فعن ا ةيوملاىلا جا ءاتالوةرحل اك اهناق ولا نذا,ت>و راذا همت كلا فالذع دلولاماو ةيدمااذكو 24 ا

 0 نانو انفو جوزلاكل ذك ًالراوعفانمواسمتاذ شلع هنال جوزلا قح نهىوذ | ىوااقح نال (اهؤب و.:ه. 1 3 ل // .٠ ناين 1 *قو بعالهلوق )4-- !الينرمث ةزمشان ىهفالاو حوزل ان ذاربغت ١ جرذتم اذاا هد. ةموهو ىدنحربلان عىوج ||

 ماس دلا نال 4- اعدئازرعأ اود ىلا .الانلق كع لح بجتق ما سته هيو هلا لق ناق أعم ةعمملا كلم هيف لحد ٌ 4 -

 ه.ضتقيال هلال بحت /ةنومتلا طر نا انكار لاق .نادتوسلا نودي قة :

 7 ع ناف مزالد سدل ىناملاو تمقوتلا مهعل امان لالا ةيراعو أةراحا نوكي نا امازاصال مدولف دنت علا[

 علاج رن 0 ديل اوزاةر 26 اذ_ه ى هم .:اكملاو سام الا لب 354 لانال ىنكسلاو ةةفنلاهلف الزنم هءماهُأود ا

 0 10 ”(اهومر . © || نم هلوق ناهيضتقب .الدقعلا ناكناواهدالوأ د ,رح طرشول هتعص نمد و «ذيب قرفلاو ىايزناهنء ىلوملا |
 204 ا 0 ايرذلا تومثدت ا .:لا فالذع مدصوهو ةدالولابةب رحل قلعت ىنءم ىلع ىلوملا

 ىو. فزلاب يأ رعفلا ىف ةيرحال- ةعضولا لق اهتءتاموأ ًاعانولهناهدافمو فلا نع ةيلالمنر مش ةدرحم :دعاهوكلا ْ

 تاي "اهاقز || نونوكطرشلاءارارسأ نووكياكدالوالا» (ه.بنت) رهن ىلوملافلح هل ةنيبالوطرمتلا جوزل ا حتذاولو
 0 / 5 هر ةماأ منارهظ مت داوفاهجو زتف رح ىف اف ىنحوزت لجرلةأرع !تلاقؤلف هلام نكلاض أر ورغلامار ارحأ

 ١ لاقنياوصفلا عماحنع :روندجوي لو ةضواعملاداقءد عوجرل اذا عجرمالو هتتجقترسدلولاو ب هرمالافربغلا 2 3-07 32

 .*6هيدج_ || عجر هنذابو قتعلادعباهملع عجراه ديس نذاريغب ةمالا هترغولو هصنو ىتفلا ةينمىفال فلاذعوموانتعش |
 ١ حرش ىف فاصخم ا لافاعاهريسفت لوالا(امهندب لنا هلوذ ) ىبمت' |قالطلا باكل ..ةورك خلال هءاع 0

 نوكمال ىلوملا مددشو* ىب متو بهذتت ناك ناقاهمدد الو هماااهعف ديو هذ :ءوارتدب لكنا تاقفنلا :

 ىدن>رللا نع ىوج هعنمىلوللزو عق ل_هملارهملاَدو ىلا ذاالاطوملا نعءهعنعنا ىلولل سدو ةنو.ت

 ىف هتمدحاذا الا متةف: طقستفاهحوز نماهلريءىلاكراصةئومتلابوا ب طقسال هةحنال(كلذ هل هلوق )|
 اذا اذكوةيلالبنر شو رردجوزلان ءةقفنلا طةسال ثح هنومت اادمد همارعس|الب نامحالا صعد[

 ولو هحرششور بونت بو زلا نأ ناواهيرفسلا ىلوللو طة#الال ]جو لا تدب ىلا اهداعأو اواراهناهمدختسا
 !ههرادجا هلو هلو ) ليز بصالدادرتسالاد عبو اهل لا وةقفنلا اف بحدئويتلادءباتئاناهقلط
 ةناسص فاولا ل اقررد كلم ةنامص ه.ؤ فرصت لكم. لع ك5 | ديو .ةرهكولمم هنالزاحااو معسل

 ماوربدملا عشا (ةمالاو دمعلا ىاهلوق) حون فرصت ةفصتلإئاو ىهتنا مدةمريخه ةورخؤمادة.ه

 دسأف حاكنلاو ىلو ملا ن موهف لوح فصن نه لق ال ت دلو واف بدن بارسال وال نلبلوعو جملا

 َك 3



 (نمعا |متف نم ىفاثل ءرم ا 37

 || نال هتمأدر غللذ ناكق لط ىلو ملا نذاريشن جوزت نقوا بتاكم طبحملاو ةملاولولا ىفامءللذ ىلع ل ده و
 | ةزاحا هنالزك 1 ثالثلادع» لوم ازاحانافىلوا فوقوملا عطق,نالفذ فلا حاكحنلا عطقي قالطلا
 | رك.الفاثلا ل اقوامهدتءمركهنك-ل ارتب قري لاهجوزتف ا وجوزتي ثالثلا دعب هل نذاولو سفن

 || ن5-] رهن هضسف ندقاعلا نم لكاو هذعسق ىلولل راكهءاو نذاريغب ىص نماهسفن تحو زةريخذلا قو
 | ىفام سك<ىناثلل ةهاركلا مدعواوجوزت:تالثلاد_ه هل نذان اكاذ!اعث ه4 ةهاركلاهوزع
 ١ د.سلاهل نذامانالثاةةاطو نذاالب دمعلا جو ل ريدقلا مو رابع هةوقانعش همقعت ادشو ريدقلا مت
 | اك انئابولو (اهةلطالهلوق) فسو:ىنا دن ةها كلا عمو دهتو ةقينح ىنادنع ةدارال زاحا ماعد
 |١ قرافاذ_مو دقسال كلذد.«د هزاحاول ىتح درة ادمعلا ىف نيعتب وذرلا لمح هنال اهقرافوأ طرا ىف
 || لوملالانقف كوضق هحوزول هنا مانو هفرصتهاضمال دس ضونت ةناعالاو نمعمهنال ضخ اىلوضقلا
 || ةءحرلا اهب كإّجةقلطوا ةعجر اهقلط فال ةلا هذه ىف هنم در الذاةزاحا نوكم هنا اقلط هدسعل
 | نراك ةراخالات هالك وو ةكراقتا لمست ملا هتما تت نالةزاملا روك تح قالطلا رمل واو

 ْ جيو زئامدعبد..سلاهل نذاول خفلا قام هفانسالو مدادسلا قاكتنذاىفاثلان مو اح را
 || ىلاهتا عئادبلا قداز حاكتلا لعاذاا 5 لوالا نالانا سه -ازاح عنصامدلازاحا ناف ةزاحال وكل
 أ نكن اهيزاحا ىلع فةوت.فةريغصلاواةريبكلا ةمالاوادمعلا دعب ناك ١ذ: | ةرورضلاب نوكتةزاحالا
 || ناك اذاامىل_«عئادنلا قام لمح قيفوتلا لص «ربتلا بح اصركة ام ىلع نا ىقذعالو رهن ةيصعامل
 | فالح لما اذه نا ىنذضال نكسل هب لعب ملاذاام ىلع هلي تقلا قام هيفانيالفحاكتلاب ىلعلا دعب نذالا|

 | اذغو ىاوقةلكملا ف ناره ىذلاف رءلا دعب واو ةزاحا نوك«ال نذالا ن اهرهاظذا ىباب زل نعرمظ. ام
 | اذا يد نذالادر سمع حاكتل اذفتسال هناىلاةراشاةزاحالا ظظفل قو هصنام ىد_:جريلا نع ىوجلا للآن
 ا دعب وكسلا نااضءأ ىدنجرملا نعل قنو لوما هزل ام خفت ساكت ىف هل زذامىلواا نذاريغب بورن

 لاق»ةأرماالجرىلوضف جوزولو (ةزاحا اولا هلوق ىلل ىلأ نسا لاقو هلوق ) ةزاحا نوكب الح كما اب ملعلا

 قاتلا كإ ال هناف ىن.ع لوما فالخم ل. تحوااك ةناعاىلو هلا لف نالةزاحا نوكاةلط لجل

 اركدلاسساقلا صخ(اضا ادسافلال وانتي هلونإ انخي# طضطاذكمرديعلا لالقتسالهدمع قالط هيزاحان

 اا اذهو حاتفملا نءىوج عجراذاض لاقي ردصملا لعب صئاضا أوفال 2# لهنال مهأدن 13

 هع وزان اصخت 13 وناىن« ىنعضعئالافال_ اهفو انتءال-ة ع 5 زملاىفامأو جوزتلا قفالخلا

 سد فالتخال ارم (مماذأ رااهذه جو رتهد.عل لاقول ى> هلوق) ىلبز ىوتقلاهءاعودسافلا لوانت.ال
 ادسافاه-وزتاذاهنانمحراشلاركداجفرهطنال ماد ساغلا لوانتي حاكنلاءنذالا ناىق همسح اصو مامالا

 دىسافلانذالاءاسمن افرهظتاذكو قتعاذا هنمدخؤت امهدنعو لا 41 هيف عام هناقاو ل-ةدو ْ

 دقنال هذ نعوامهدند مص دقعلااماءداعأوأ اهريغج و زتول ىت- ىبتنال اهدا هوددنع ١

 1 ىتح فوقوملابنا.هتنبال ةلاكولاو نذال انا ىلع او ءجاو ذفنيال ىأ مما الد دن و هلوق نم ندا قامو

 ا كلذو نيصقلاو فا فعالا اكتلا نمدوعقملا نا هذ اهرب ىلعوأ املع دقعلا ادد ن 2 راح

 فلولا ذفودسافلانودزئا | لوانتي هنافحاكتا ان ز.كوةلاكراصق لحل ا دةءال هنالدسأفلاال رئاجلاب

 كلملادمقب هيفدسافلا نالدسافل او زئاخ الوان ثح عسب افال زئاملا ىلا فرسان جيو رسال

 لع ىرعت داسغلاوأ هوعلا فدو للعم ري_غدقعلالوانتءو قاطم طذللا نا هةش> ىنالو ضمقلاب

 بو>وود-4 ا طوةس وسسنلا تو.ثكدساغلاحاكتلابلصاحد صأةملا ضعب و ع..لاكن اك: هقالطا
 فرعلا ىلع هيز.م ناعالاف ناو هقالطا ىلع اغقالاع اراةقبرط ىلع ةعونمم نعل أ هلة سموه دعلاورهملا

 جورتام هنا فلح ناو ىل.ةمملا قة زتيالن ا ىلع هنيعتناكاذادءاسفلا نود مدعلابفرعلاو
 ةياعر ففأ# هناك ناوءاضةو ةنايد قدص جيمعلا ىو واو ىابزدسافلاو ميدعلا لوانتي ىذاملا ف

 امن 0-75



 و ( نيكح مالم ىلع)

 ا
 |ىلالقتني مث اف تش ةسمالا ارهمناريدعلا | ىف ىلولل ل ة:: ىأ (ىلولإو هذ هاوق) ءاطولا صوص:

 00 بالا ادي (ملاةمتاكملااما و هلو3) ىوجرهملا نم ىذق نيداوماع ناكول ى- ىلوملا
 ديف (هتذانةلوق) م امال كنعد ,ك1لا يح ىف ضعيلا ةةتعمواملعةرأن ا 0 اهتطورقعلا همزل»

 ا نيدرهملاف هلوق ) ىنءءءرارقابنسدلا «مزلاذا كبر لاذع ب لاطب لب هن عام الةرمأ اريغب جو زرتول هنال هي

 ررضال اعف دهةدقرب قاعتمف ةراخقلا ىف هل نوذأملا نوند هم اف ىلوملا ق-ىرهظ نيالا اذهنال (هتضرف

 ةد>حاوةره هديسهعان أ (اهرهم ع هب هلوذ) ى هاء ترض: هتمقرب قاع لول هفيعض هةمذنال مع

 ىضرا اذاالاهيرضحي ىضاقل اهعايعتتما اذ . روف لولا ق- قرهظ دقو هتسقرب قلعت ندهنال

 1هنودولفرتك ا نٌملاردق افرهم ناك اذا ىلعهل تدب طم .لانعرهنو ىوج هنعردت ىّدؤي نأ

 ْه بلاط لباس دان عاسال ار همملاب ند 2 !|فيرلوةرم عيب اذا ',هأظوهو طقفر وارق لد , نذل لك ادا همزلب

 50 باب ل عة نعردا ,ممهعاباذاالا قدعل ادعب قابلا
 00 0م ات تاوغل ةقفنل اورهملاطةد عل ات اموأ هنأ نهدرع-غو جلد :لا قامو عسجابعسم ءلا عتبلف ةعاسفةعاس

 0 0 : ةلادقسال ا سصصاللأق 8 مموتمو عرش ]|!ق-هيوحوّنال طقس : مروا لاق نم 1 مم ماش ا >2 (ي كويل, .أ| هتمادبعةزاذاامأ ةدنجابجوزئاذا اذهر ملاك ابسككرتيملاذاام ىلع لو ءافيقءالا لحم

 ىو - ك1 - 3 / يلي لادا 0 ا ا ىلوللهنودو
 هرم 1 : هنا | مدعل ضعبلا ىةعموداولا مأدلوو( بتاكل اوريدملا جو هلوت) روت لوخدلا لق اهقلطول ةعتملاو لثملا
 4 م - ا 1 ميتا عب .< ىفف بتاكملاامأ ىتدعةرادتلا نيد اك مهمدكن نمرهلا قونو كمل ىلا كلم نم لقنلا لومق

 / 1 ةرهلا نم قد نادك .-واقتعةراعسلا تعاذاف موس نكرهملا ناعم وهستعت 1 قفريدااامأو

 35 0 47 0 0 ا 4 .ةر اندر جار َْض قرلا فدرو تناكملاز <عازاؤ ىد حردلاأ ندداقتس انك انتشال 1 اهاف

 و 3 4 1
 0 0 | تالا ةرلا ىلاداعاذاريدملان اهسانقو نقل اىفاك هصاذتساوأ هالوم رهملاىدااذاالاهفعاس
 ْ هلوقو هالوهر هاا ىدا اذاالاهلوق نمد قرغلاام ت13 ناف ىوجاضت أهتبقر قراري نأ 0

 ا طقف هعقلار اردق عفدالا همزلب , الكوم اذا هتوف ىلع در رباه هرهم ناك اذاام ىلع هاج نكع تاق ميا

 : ة>احال لاقت. ال ال( هذا ميتمدحأ عسمطو هلوق) قف 06 لادعبامىلاد,تاطلازخ 0 دق. !اوءادغلاراتءااذا

 ْ تراس : اوله-وزلاذا ميجا مدع اح :الءاعستسالا لوةئانال تت كم اوريدملا يوه نمهنرلعلل هدأ

 1 تاوصلا (دحأ جوزتاد اىأهلوق) رو 4و عيراج كولا ةيتنوا# :رهمق نق لا يستست نا

 1 هلاوعتسان م صال_الاهروسىفأعانت تع هلا مقعتو ىوج ق٠ :١اق لمعتس امناادخأ نافد>او

 ةروس دل 5 2 :لاوتامث ”الا دق لمستس دساو 2س تاكا ادحأ نا ل_ها4اوها ىتنل اوتامث ”الا

 رجناح رش فاكرادلا ف دال و2 قت | ىفالا لمعتس.ال مومعلل ىذلادحأ عب ناكناو ضالخخالا

 : كيلا دا ئتلا هب وصتال ةج احال هنا لص عتق للا دحأ نا ح دارلا ثددحت أن نمهلو5 ىلع مالكلا ف

 نوكمأل ىجرلا قالطلا نال (ةزاحا ةيعدبرا عةلطوهلوق) لد او ىنعع حراشل !امالكقدحأ ناو ىو

 / كمن نع :رفكو ا اعيرأ جو زتىلوملالوق فال_ت ءاضت ةاءزاحاهن رعالا ناك يمل احاكتلادعبالا

 ة|كلرح | نال حاكت ! !فالخءاضتقا تام | نككال ةملهالا طئارمش نال“ اك واهي را تشال ثءحلاملا

 /: خلا اكل ناد: عدرا ع ةلطو ف:صملا و5 حاكت ةاندار ما او رح ةيمد ا صد ٠ نمسا لها

 7 1 .ةءاوهو و لوضفلا حاكن ن ءاز | د | ءد._.نذاريغديعلاحاك_ت وهوادساف ولودوهمملا حاكتلا

 أره: هراحال هر نا لد اديك 20 هنأ اد_ساقولو هلو5ن مدار 1 سلو ىوجح هري-عغو 1 للا بح اص

 هاوذ نوكيالن اىلوضفلا اكن ن :عازارتحا هلو ن مدار ا سدلود_باغل اقاهع لخ د اذارهملابةعنبف

 دافتسا (فوتوملاحاكت :الهلوة) ر تحل ارا. 6 نم لعب اكةيعجر ءلوق ىلع فةوتلا مددعلب ةزاجاا هةلطدل

 اك 4 ٌ ةاراونرملا جاو نم ماك>الا همف ىرتف لوضةدقعم دع ناىزقوملاةوذ م



 ا ل

 . ا
 ؟مرر, قه]ل 9و ىلا
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 (نمدملا مف نه ىفاثلاز 2 31<

 |اهجوزفاوقراف خحاكت !انديراحدلو* سان اردرفسع ن نءهادلرما نادر اولام هماك لوملاريغن مراولا ||

 هرم غل نماهدلوورحهدلوو هلدلو مانوكتت هيراملاقندلولا عمتي راما ىرتشا مث ت دلوةهريغنمىلوملا
 قيقرحاكت :ك-رأ لو رمنل اقلاقع ا ملهيدلونمحاعالاقبناالامهالا هادعسدلا

 تشو ىلوتالاو مامالا نذان ناك اذا ف ةولاو ةمسقلا لق انرادبةزرخا هعنغلا ىف قف راولاملاثدب ١

 | ىومنا لاق هقاّمعا كلك ع نمالاد.علا عو رت كل الةيزازنلا فتن رولاق تدل انودةمالاق هن نأ ا

 اجو زتولهناىذب هاوقرهاظ نا لعاو ها الطأب نوكي نارك ذنمدحاو 00 ْ
 ْ نعى امسو كال كك نم داو ةمالاودادعلا نمد قرئالب اقلط مزالطملا ىذتةبالطان نوك» «نارك ذامد>اوأا

 | كلع هناق 4 مالا فالذ هق امعا كلك ن نمال اهو رت كلءالد.علاف ةمالاود عل |نس قرغلاد. ةءامرردلا ا

 00 :ءامئاهالومنذاريغباه اضريدأو ما جوزت نعلس (دلولام ارهلوق) اهقاتعا كالعالز ءاو<وزتأ
 انكر ماطر ناوحاكتااز ازاحاهالوم قاتتعا لمق اهثطو نا لوةنوأطخ أد قفز <لواز احل اقول ١

 ىلولا شارفدك [:ءوددعلااملعبحاهب ل ديملواو ناضض اق ىواتفىقو ىريكلا نمسا هسنتف |
 جيوزتلاةءالوهن متيسلا كارم او د .سلانذانالا هلوق) ىلحلا نبأ ن نءىوجحاكتلا كلذز و حالف ٍإ

 ضوافملاو تتاكم لا اذكود ودنعلا نود ميلا ة ماع وزتنوك- ع قضاقلاو داو نال اذاالو أ ناك كلاب
 تالاقة- مالا فالخي هح ء وزي كلعالدمعلا قاّتعا كل ءال نم نار ءالاق لق رردلاةراسع ورخأا

 | نوذأمادسلاودعلاال ة مالا 3 زتنوكللعضواذملا كب رشلاو تتاكملاو ىضولاو ىذاقلاو دحلاو||
 لوالامسقلا فرردلا ف هلوق ن 5 اهااضبأ اهصوزتنوك عال نانع ةكرش كنب رشلاو نوذأملا ىصلاو
 لولاو لوقف فدح ىأ انش اطما ذك ه ف ذح هراوص لولاو دءءلاو همالا نمد ملا همف قرتقءام ىنعأ ْ

 بيهفاهي ىرستي هتيراسمد.عل مفدي ةراستلا ضعي هلعف عر ورئاحريغ هنذاب ىرستلا نال حاكتلايد.ق |
 قاثلانيعتف فتنملوالاو حاكتلادقعوأ نيعلاكلعالا اعمن تنشبال حاكتلاّنال هلثمنءزرعتلا ||

 م ها دور اعيش لانا سس فامعنذالا ىلع اهفطع (ةيراحاو هلوق) ره ا

 فال هنمأشو أ اهرهما ملا قوس ناوخالعةو تءنصام منوأ باوصوأ نسحاذهوخنالوق ةلالدوأ

 ناك هدو ثمللا ىأرامت+ الوالاو ةزاحاللاوقالاهذه نمئد نوكمأل مساةلاورأ ه.قفلا لاق ىنمعةيدحلا ||
 دعلاز ا نا ا .الحاكذلاءنذالاوعازهتسالا هحو سوم 7

 هلنذافىلوضفه جوز اذاد.علاكو ليكوتلا لق هعنطامزاحاف لكواذا وضفلاك انا قنا زاح عنصام ْ

 (هالومنذاريغ جو زن ناد.عللز :و<كلاملاقو هلوق) ىابزىلوذفلا هعنصامزاحاف جوزتلا قى هالوم)

 لق دعل ا!هقاطولاذكواقالط نوكم و هءاع قاطب ناد.سال ثَدءاده حاكتل |كاملعف قالطلا كل عهنال أ

 ديسال هسنعو هتزاحاب ممن الو لطانهتذاريغاهماعدةعل ّناق ةسمالا فالخامالط نوكيىلوملاةزاحا |

 حاكتلااوةوث قعر دقي الكول ءادمعالثم هنا رض ىلاعت هلوقانلو ةذا ىهو دسغلا حاكنككرتوأ هضمش ١
 | بتاكلاودلولا ماورب دل اورهاعوهف ءالوم نذاريخ, و رداع مال سلا هيلع لاقو هن ءردةءالق ئث ا

 ريغ هن اعالق مهن بدع حاككتل اذاموسمعت مهحاكن طفت ىف نالو طفالا هلواذت. دمع مهرد هءاع قدام :

 حاكتلاف كال_هاهف لب بدعت هنا عملومقم صاصت)اودودحت ايد.علارا رقانالاقءالو مهالو مندا ا

 ا ا قل اع وام اجفىلوملا كلم تحتدعلا لحدبال لوغنانالثوأ 1

 | تنئامو ةملاملا ت.-نمتش هكلمو ةم٠د الاكل ذودا فلا نعدا.عللارسزر وظ لا هباكدترا ىلع ازح
 الف ةمالاامأ اوهلوق) رمت ناز ثددحلا ف 9 :ةهاعىعمو يل: رهنىلاسالف زر ورد ةعصو ترفل ندا |

 | هلف لولا نذاريغب تحو زرتول همالا نأ ن نم كلام مامالا نع .سامعاصمالا ىوعد قانمال (اماعانو < :

 نع ىو دلو مأوأةربدمولو (ةمالل بجوروم لكو هلوذ) اهزوذ ءادسلا اك كر كرتوأهدعسق |!
 ل وخرلا,دارملاوادساف ناك|ذا لو دوأ اه اكنلا ناكاذاد قع. ىأ (لودو أد قعب هأوق) م ١

 وصح
 هم



 3 اتا

 | 0 تكس كوالا 03 0

 ! كتلاغ موف مالسالا ن الر فاكس ولع هقول ار لال تا الاول ا

 قرا حاعسلا ىو برغملا ف اذكد.علا تدق رلاوعادتبا ىةمتن 1 ناوءاقب لسملا ف ىقحت» قرلا نال ل قو
 | قّقر وهفرسا اذارفاكلا نام وقل كوامملاا:هدارملاو رتل ىف لاق عم اود>اولا ىلع قاطد كولممل

 ٍْ ثدحربدقلا هذ ىف ل سملاو سكعالو ىرقر وامم لك كول#موهف مالسالار ادىلا نع جرخااذاو كوممال

 ناب را ف هلطرتعاو ثنا 0 اديزرح ي ةيكوامملاالق رابغ صوب ريسالا ذوب امل وأ لاق
 ا توك نا جداد هزارحا لق 9ملدخ دعب جو و زيرارعسالا ناو لحلا اذه ىلاةح اح الدق رفحا هده تون 0

 اقوووم دج ا دك نا ان هدر نالف لو اافاووجتو هر هفو ىوجافوةوم دعا
 تحوز تو همالانااهاضةةمو لاقةهقر هم 1اهذهريدقلا خف ن ءلس ةن ناد عب هصنورهملا فال فلاذم

 | اماو هعوقو ناهلزيمعال هنال لطس لب اه اك: فقوتبال مال_ءالاراديزارحالا لق ىا ةلاسل اهذهىف

 | انلاناماورونل اش ماف رت الا ,رب دقلا حف ند ةقرغتل اذه لني ل رعلاتحاصنالقابا
 ه.فرب د قل امش ن نعول ةنام له :الصارصأ | سحاص ىلع ضارتعالا ةيئاش همالكف سدلرول امءاصنالف

 نحاص لج ىأ لنا اذه ىلا ةاحال ةقرفتااهذهتو.ثدعد هلوقفاسارامأورعل ىف هكدا 2
 نر مالسالارادبز ارحالا ىلا هيلا نعردص مالك كولمم لا ىلع ء قءةراار ءلا
 ل نا ناكل طب ىلإ هحاكن فقوتب الزارحالا لمق ى .هرلا ل تاذاهناتمع دقو ق.قرلاب ىلإ كولملا,فصودالا|
 0 1 3 مدع نم هتلعام لحتا اذه نمعت هج - وو فوقوللدوةعمراسلا اذهذا انمعتم كولمملا ىلع ققرلال <
 1 0 كي نايبتأع !||ًدهةم ...نمنا لءاو ةمضريغ لحنا ذهىلاةاحال هنا ىوعدف كلمات وبذل قرلام السا
 : 0 مغ ق.قرلا ناك اذاو ىوج قشر ىلع أر مالح ر يو زئاذا اك ار ٠م 8 قدقرلانا ىش رهملا

 0 1 علا طسو نادريغور | اردلا نع مدعو ىذن او كرا مووةعقلاوأ طسول اا بح هءلاراشم
 دمعلا ناو ' الا فرعلا هءاعام فالخ اذ هناا: هد هو ضيتالا ىلعالاو دوسالا دال يتحاوه

 درعلاحاكنو هلوةرهو هقباس ةئيرقي (ذقنيإ ىأ زعم هوق) دوسالاىلاالا فرصتيال قاطأ ىتم
 : مدعنا ىلع فوقوملا حاكتال: :زاحاةيعراهقلطو هلوق وهو هتحالو فوةومد.سلانذاال.ةمالاو

 ا ريس عن م هقمقح هذ لمعتسا ىعذا افنلا مدع ىنعع نوكر حاك لا اهتم ىلإ تلم اللف زاوجا 1

 ا ىوعدمن نيدلا ظ فاح ةمالعلانالو منع ء هركذاهانه هرج سقت ةيانملا ىف لةندكو ةئيرقلجامتحا

 ارارككادارطتسا هل .ةرك ذامد هال هرابىق رك ذام ناري ىن.علا لاقإك ةرهاظرمام ةينحا عم راركتلا
 ١١ لال تبيسمهوتلا لاح ديعلا حاكم نامل ءاولاق ىوجذهن ل لوقي نأ باوصلال قام طةسف |

 ]| عاما لاز اداه لا مل لل سدس فوتوملا عما اك دقعلا تقو نم نار هاظا ريف ةزاجالا تقومملا كا
 ا ض وقت فالخدناو را نورث أر هظ:زاحالاد وجو 4 |تومث نم

 أ| نمدوحوملا لعق قرلعتلا لقبا هنال دنةسالو ةزاخالا تقو نمالا هكح تدثرال فوقوملا
 ط:اضلاوهاذ- هوامهتملعت ةعص مدل نعال |ىال :ملاعلل تنك هاه ددعف هزاحالاب نادت لو

 رغ ةمالازكذ ن ءمانغال نقلا اكن لاقول (ددعلا حا 4 هلود ( فوقؤملا نمر: ةناعو دزت_س اعف

 || ه.دو.علا صااخو هن قتلا نال دلولا ماو ريدملاو بتاكملا لعدن ال مالا لع ناو نقلا نال لم 00
 ٍْ ىذ ذنم ءاومثل ىلوأ ناكل كول ملابرب_عولف ىد:جربلا نع ىو اهلقن [يءاهقفلا حالطصا اذه ىلعو
 نارا ماك هنا لوا اراغو مداولا مادلوو مامالا د: ءبتاكللاك هناف ضعملا قةعكمه كف

1 

 ا مانا مفوق نم ىناتس ا ا ولم لك ىلو لا لاقاذانوةتعب اذهو ءاق لكلا ىف كلللا
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 (نيعملا مش نع يىفانلاءزحنا) 0

 نوني دمامو مكر « نا ايرعأ ياو هعبلا د قعر |.دعاب عطقنم كلذ لكو حاس او فلاب م اراالا ةءالو و ا

 ناولعاو رفاكسلاحاكت لوادر ” ديسك رير قتال ضارعا كرت كرتلا اًذهو ىابز نرحل اله اكاوراصف
 قفتملام اكحالا مهملعةيراح مالسالا لها ماكحا ناق ةمذلا لها الذم لي : زل الو ىف ماك الايدأر 1| ١

 ين ا 1| سلفرفاكحلا ساكن لوا كلذ ح رصابمف فل |الاملع
 ةفاضالا,نيدعتلاكرراسالا ريغ نول« دق نيمعتلا نال لمت هنف .فو ربت امهملار |ًدمىا(نيعريزخخوا
 انيدا ههلهج نانا مهتم نمءلاريغُن ءرارتح]لل هيد تلا نا ملعاو ىوج ةيدهعلاماللابوا هسقن ىلا

 انادريغو نمعملا مب ةقر هلا نالهيم دقت و (مماضيقلا لمقال اف هلوق) ىنبعلا رش قاكةمذلا ف
 رخااه هلوق) لل م لف ضيقلادعباماةلاح او ذه ىف ىأتت
 هنالرخاةعق اه تجوامتا (رب را ”مارهمور#لا ةهقاهل هلوق ) ريزنخلا ب,ستو رذملا ىلاذخذ (ريزنخلاو
 ذحخاكه تمق ذخأف ملا تاوذ نم هنالريزنالا فال ضم هنمعذخاك هده لحا سدلو لاثمالا تاوذنم

 اراد هلم نم ىىذ ىرت- ثاولاك هرعغن الدب تناك ام نتلثم قي هنعال دب ةعقلا تناك ث يحهنمع

 اوف كلذزكح لوم: ناكلونىدعسلا ىثاو 2 افو ر ا ةععن اه دأب هنا م رز 7

 عفانمن ءلدبا#ا متالاثانر رثلا تهدر واع ريدقتالارملا ريصاغناو عضبلا عقانمن دم نع لدب هقن

 هلوق) ىوح ل ةلارهمىلامصفم امة عقلا ذعأر دعت مالسالابو ريزن ايت لب وق ا مضانامشلا

 نيهولا قامهتعت اد لافورن آلاهلوقوهو (حا نيعملارع اريغو نمعملا ف لمار همامل هسون ونا لاقو
 دعب مب لوح دلا لبق اهةلطول يد نيعملا ف كلا! دكح وم ضمقلا نام هل الا ف سون ىأ لوةوهو

 هلثد“* د ص ,ءلالق فو دادرتسالا ىلع ىنارتلاوأ ءاضقلابالا فصلا جوزلاكلم تشال صضنقلا

 دع علادبش ضبقلل ناك !رملعهدعب وجوزلا ىلعناكض قل ا!لق كإدول اذهو قالطلا س 3
 كلل تحوم نعمل اريد غو عسم .ءاكراصف طمارتحالا عضو م ةقيقحابةيبشالاقاحنا م ال.الاب اب عنتمت

 فسو «وباةنمعملا ماست :نما اذافدقعلاكمالسالاب عن مد نمعلا كة ءادب (ضيقلاناكف هليق كل عالذا

 مهدنعالام ىع-ما نوكلل ةرجستلا تعص لوقبد و مالسالا دع دقعلا أشناولاك قدا ««بصلوقب
 للان فت ىنالو ضدقلا لبق ىعدملا كا[ هاذ |[ كه _تهق قف مالسالاب ماعلا عذتما هناالا

 ناعُذ نمل متي ضشلابوةمحلاو عملا ن ههمق فرصتلا كلم اذغو دقعل |س ب ا محد نع نعال اق ادصلا

 كلمن الءارلا حقب ىرتش.ا فال- *بوصغملار مادا درتساكمالسالاب عنتعال كلذو امامضىلاجو لا

 مالشالاب عنتمف نيعلا كإ . بجو ض.قلانيعملاربغ ىو دق عل اكراصذ ضل اب تدثدق دق هق فرصتلا
 © ثنرثأإ,

 لى اكهتهق زخأ وكف مقلا تاوذ نم هنالرب زنخلا ىف ةعقل ابحال ض.ةلارذعت اذان مضيق رذعتبف

 ةعشاف قأواهلوقن مرهملا اذ جل زر كلذك الو ذحخالا ىلءريحترب زتخلاةمقب اهل قولا لو هنيع ْ

 00 رد مالسال ا ىلم ةري زنا ةعقباهاتأ ىأال ف ذح رمت هياوص هلودق ىلع رعتالرب زنخا

 بحوأ ةعق !!تجوأن نمو لكاروم حا ,نالةعتما بجوأ لثلار عهاسحج وأ ند (خلا لوخدلا بق

 نىي-عوهام امون قرفل اتنيمحاسصل !بهذمل هيسنلابهريغو نمعملا نمد اذهىق قرف الو يابزاهفصن ا

 رهاظوهورزنالا دعت اورخما ف ةعقل | فصن اهل ن.عملارعغ ىو نعل فصن اف نيعملا ىف مامالا هه ذم ا

 ةمآ عئابو هتعواطو نذاالب مكن ىص نيل فالار عمو اد> نءولضال مالسالاراد قءطولا (عورف) ا

 اهمزلاهتراكب ؛تلازاف ىرنا عمديراح تع أدب +« الفال اوةراكملا ل انامندلان م طقس : وملستلا لمد ْ

 واف ندلانةريعالو لاحرلل تءلص ن ااهعل سند ةملاطملا جو زللورهملابةيلاطملا ةريغصلاى ال «لئاارهم
 همم ءهوولو اين اهتوموع وأاعىأب ,ناىلا سدح اه ذأ 1 رماعدخ د اهملط همزاب ,1َت.رهفاول-ت

 عمل الو به ناديرب نم هل >هذهو عم ا هتاكوورهلا ||

 راتخمرد

 بان
0 



 لا (نيكسمالنمْ ل ع)

 ىتلانيعب رالاو ن املا لثاسملا نما ه ونوع ملتكا اسوهو ب الالام نم فراعموهاماه زاهد َق

 20 (هنيع عههلوق) ه-رشو ريونت قطنلاك ا مذ توكسلا

 اهوبأ ثءيواشش هنأ ارعاىلا ثعد وأو عج رئملالاو هلم تدرامل ممن اكن اق اكلاه ناكن اورهملاقاس

 (لكرر مجرتملاهذانتنملا لام نمناوهن عجرائاق ناكو بالا لامن «ناكنافرهملا نموه لاق اًيشهيلا
 اي اميز ضوعتلاناكاذا امفىزازيلا» هرك ذا ماذخا اضن اعجرتن اجت ورونلارلاةريخنل نعول

 هلو طم قل ناك ءايطعالا نأ ت عزت انا العم رهملا نه هناىعدا اذاعج رثنا كل ُتدحه>وَر نم

 0 -.. لو باقي عم صوعت ”ىقىأت ليلعتلا انهن أع افحخالو ىمم | :اضصوعل !تشالف 0 0

 4 سلا : لاي / بأس هصتودلو 'رعس لهاىواتف نعاض أىجلب زلا هلقن ىزازنلان يملا ىلا وأذا نماهسأ

 هى*ر 1 ثوو داراف هيراعكلذكء لات ءرامتالاقوأ هقرافم 1 أرما هةضوعواب ادهباسم ملاث عدو ةأرعا 0

 0 فلول 0 كلذ درخسأ اذاهك مال | اهنال محلا ىفةللوقلاق ضوعلاًدرت_تنا : هارملاتداراوكلذ درعسل ل

 مف 0-3 نم ءاتيلايدسف.الاموهو (لكالا عملا ريغىف هلود) ىرتنا هتضوعام ةراضناافنا ا
 نسا ا بكم ن0

 0 2 ا نءابوسموأ ناك امن اةلطم م ءللانا ةمم د املايدسقتلا ىَذ :ةذ رج ةمحادأش لاو نع اول

 ) 4 ا 3 لماشهتالطاسمنال ,مللاك شلال وق ن ءرهاظلاوه اذ_هوءاقملاب دسقن هنال لك الل امهملا لسق
 1 0 عراستناللوالاقيرطلابهسفكمل «.لوأ قافتاهنا لاقي ن اما ىوشملارردلا ىف هدسسقتو ءىنال
 كاين / ىو | نمو فرعلل اه د هاشر هاظلانالةياردلا فاك نمعأ | عم (اهوق ه.ف لوقل |نافهلوق) رث خك1 هملاداسفلا

 ني 2208 هنذكد رهاظا لانال ه- 0 م هءاعامناراتخلا همقفلا لاق اذه

 ارز. ناوي د هءيره الا نالالفو كل امأر هما نم هياستحا ىن.امنا اذه نك :ءالملاو فاك بالام فال

 ا كرر 7«لدنوو | ل.دوهلوق) ىدن>ربلانعىوججورخان كَ مماهمال اهفحال اهتما فخ بحيدنا معاو اذهىف

 معو وحرب ىوجت بلا عاتك امهريغو هلوقو ىوتةللر اتا هنا ثمالاوبأ همقفلا لاق (خارجا نم 0

 0 6( / 0 . ناب نايسلاة باغ فامو ني -كارو همدعيرافكلا ار وهم ناس ف عو رمش د(ىذ 6 2 0

 قب ع 8 0 هنقعت وربه ماكحا نمرهملان ا كشالو موتك -+ نامب هنادارا هنالرحمل اى كوس سا 5 '

 نير دفع ب ناسف لاقي نارهاطلا ناك هن ا ىلعداربالا :ديالف دارملاامأو رهاطلا ىلع ةمامم ةرعدش اناب 3

 ّي اة 1 قالا 0 ةيانعل ا نءربن ىذا اكهنال ىلوأ ناكل نمأتلا ع.لرفاكايبعولو ىهتنا تكن ازوهمناسب دا دار هدارم

 9 هبربض هذقو نم ةذوف دول اورهت مدوأ اهمسفن فدح لاك الوأ ةذوق وااك امتولوقناوناكءاوس 606 0

 2 اعفا ارتوأاملسأولو ) اهفرهمالف هلوق) راتخلا: نءاندشدعو هءايذقو مرا 00 '

 دنا(, 3:لمدم لوخدلالبةاهةلط نا ةعتملاوامهمه ذم نايب فى الا حراشلا لوق هيلاريشر اك اهل ةعتم دلور#

 ثهمزب همت 30 اًدفواهنم حاكتلاو تالماعملا ىفانماكجااومزتلا ذل ا لهأ نال (للار 0 ىوج
 لذ ركاز ل فالي انالث ةعلطملاةمرحو عولبلارابخو ثراوتلاو بسلا تو.ئوةدعلاو ةقفتلا مول نم هم مولع ترح

 كيف (يب بقرب . جامعا | رهملان الو ةيجتلا كو رتم عم ننألاع ماع طرشامالا هفال- نودقتعب اهق 0
 5 / ل

 نار 0 هلم نان ىنم(ناتاورالثسل هوذ) زور هت ترك ذي ماكحالا فال 0 : 00 ّ

 أ ول 0 ١ مع هب هياؤراارهاظاذهو ليز لديربغن ضرتلاهئاللملار عماس# هنع نيم اورلاىدح ا ىت9 م
اهنأل مه داقتتعا نودي ئث بحال دن «ذ ( فالخا ىلع لكلا نا عصالاو هوذ)

 0 4 هلل 0 نآس سلا تدضرامل

قتس بحول بج وول هنالو لدن رغب تدضرد قف هل ةسدئالو
 ا 1 34 اهاقح بحالو هبىطاسخريغرف اكنلاو هللا

(مخاا معتامن ال“ 1 ارهماف :رةردنعو هلوذ) ىابز هنودداهاضرأ
 هور 1 6 ]/إ عرش ملحاكنلاو ماع باطما نال 

 اعلا اةيالوو مالسالا ماكجأ نيمزتلهريغبرحما لهأ نا امهلو لاملاريغب

 قانماكحأ نومزتل الةمذلا ل هأ نا د هفيشح ىالو مهيلعةيراح مالسالا ماكر أ ناف ةمذلالهأ

 امهعبب وريزنلا لك اور ترش ن نءمهبتمالاذفو تالما لان م. هقالدخ نودعتعي اعفو تانايدلا



“( 7 

/ 1 
 عسر 0/ . < ٍِ ى 47

 2 . و هر تح الل وحي

 يدر“ نإ 42 را

 3 . * / 1 داير كي
 507 2 2 عي 4 1 وى ب

 (نيعملا - نمىلاثلا# ءرحلا) "ُْ

 مالكل قفاوملا باوصلان ا هلع و ما ةيمسالار 1 نملوق لوةلاف ىع-د رهم ا ناك ةأرملا ةئرو

 امهتاح ىف فالتعالاكمالعج والالاو مهمزل هراوفرتعااخ (هتئرول ل وقلاقهلوق) ارخآمرك ذام حارشلا
 ثراولافا< وجب وزال ل وقلا نا ىف هلصا لعرم ف بوووبأو د لوق ىلع ىلالار هم يح ردقلا ىف ناف
 هدنعامهتومدعب لئلارهل كحال هنا فالخلا لصاو :(لئئارهع كالو هلوق) رهن للة ئذب قأيناالا
 (هدنعل.ءاقلاىنةةس نازاحوهلوق ىلا ل ةلاءانثتسا هلو ف سدلو هلوق) ىلدز 95 هلامهدنعو
 اقردالارهم لصنالام صوصخت مامالا دن هئانئةساىف حراشلاد درت ىذا للقلاب دارملانارهاظلا
 هتانثتسا دورت النا جش ةرشعلا ودام جوزلاةئر و تش ولذا رثك أف مهاردةريثع ن اكن اءاعرشال

 ضارقنا لعل ديامهتومنال (ئثبىغتنالو هلوق) لئمارهمىلعدازاعفىأ (لضفلا ف هلوق)
 ىمتلارهملاءايشا نال حاكتلاب ىدهسملا طوسملاف و لثملارهم ىذاقلا ردقب نمرهعفارهاظامهت ارق
 طقس فعضالاو توملاب طقس الىوقالاف طدوتملاوهو ل ل ارومواوفعضا ىهو ةقفتلاواهاوقاوهو

 ىلن زلامالكر هاظ لا ق:ناقب ىلب زامهدح ات ومالامبتوع طقس طسوتملاوامهدحاتوع
 ىضعفاهريغاما هر رقملاةةفنال هسنلا, ل: هقالطا ىلكلذ سدلو توم اءالا طقست ال قفنلا نا ىضنق»
 طوقس نم ىنتتس هنال-ءاو فال ه.فال ماض أرد ٌرقملا هب طقستت وملاك قالطلا لهو طقست نامزلا
 ىذتبامهدنعو هلوق) ىذاهلارمأب تنادّتسا اذاامتوملاب اضرلاوا ءاضقلانةضورفملاىاةررقل
 توملاب طقسالف هتمذىف انيد ناكهنالهابتئرو رارق ا ىلعو|ءافدالا ىلع ثراولا نرباذاالا (للارهك

 مارهم رع ةئرو ىلع ى-ءةئروىداو تءارأ هلوقي كلذ ىلع _اّمك-!اىف مامالل ل داو ىعملاك
 مداقت,لاذاامادهعلا مداقت دنع هيءاضقلامدعناىىلا رمش اذهوْئشن هو ىذق تنك | ىلعتذ موثاك

 جوزلا ةئرو ىلعامبىضق ثراولا اهماقان افرهملا ىب_عةندنمقتملاذا اد تم فالكل او هب ىضق هاف
 (ىؤتفلاهيلعو هلوق) رهن ةممستلا لصا ةنيملاب تدن ىتحْئ د ىضقا ال ةقيزح ولأ لاق طمحملا ف هبرامعو

 لبق لكؤبامواضورعلاوأ نيدقنلا نمر (اًدشةأرماىلاثعب نمو هلوق) انتم تن انمضاقف اذك
 هنال (هللوقلاف هلوق) رج دم راعوا وسككلاوا (رهملانموهلاقو هلوق ) رهنا ب ىنبامدعيوا فافزلا
 نع بجاولا طاق سا قىس هناره اظلاو فيك هركتأ دقو تاي زك لَها و فرعا ناكف كلملا
 ةسيحلاةاشلاوركسلاو ققدلاو زوالاو ةطنحلا نهر كحذام عج نا ىذب و فلا ف لاق ىوج هتمذ
 الو هعمالةأرملا عمرهاظلافةيدملا هجو ىلعهلاسراداتعملا نال: أرلال وق بف لوقلا نوك اهيقادو
 بانثلاقاضبا هلو لةبالناىتدذبو لوقأ ها هوو ركسلا عملو ملا بابثلا ىفالا 4لوقلا نوك
 اذ_هرهملا فرعللدوقنلاريغىفاه لوقلا نوكب نا جمن» لوقاو رهن فرعلل هوو ركسلا عمتلوج ا

 رهملا نم ىهشىلاق هانا ىلا ضعدلاو عملا ىلا مهاردلا ضداوفرما هلوةكه رك ذ نافافرمصمركذ ملاذا
 اهلل وقلاف هسنس نم ناقةعبدو لاقو هنموه تااقولامنال ر هملاءاوعديدمق ةشقلا فاك هلوق لبق

 ةءلاطم هلؤردلا ىف كاليلق ناكواالصا اهزهسم ناني ىءايزاوجالب هما تفز ( ةسقت) ليز هلالاو
 وهاغا لكلاب ةملاطملانوكت نا تش ورهئالنوط تك-ءاذاالارين اندل اوأمهار دل | نمهملا هعقداعبالا
 هيلعراهتمهدادرتسا ناسدسال !قهل سلاوملا هلسو هندي زهجولوالصأ اهزهح م نابل والاهحولا ف

 نعرهنلا فو قتنملا نعر وشر هنالهدادرتءا هل مل تل اد: ءاش ه:هةأرملال هاذ ءاوأو ىوتقلا

 زاهج المسمى راتحناودودقم ريغ حاكتلا قلاملانالْئ دن بالا ىلع عج ربال هنا عملا ىفانغ :رملا

 اكرتشم ناكناو جو زلل لوقلافانراب دق اك ةرزاعالاكهزاهحلا عفدر بالا نا ارثمناكن ا فرعل انا
 نمناكنابالان اناخضاقلاعترهتلافنتهاوريونتاهزيوكق نالاكمالاو ها بالل لوقلاف
 ناكو هلعو هن رض بالا ةعتما نمءامشا [رمنبال تعفد (ليمكت) ةرراعهناهلوق لدقبال فارشالا

 مالا تقفناولا :كحو هب فرعلا نار هتنبا نمشال ذدرتس ناب الا سلف ج وزل اىلا تفزواكاس

 ق



 هلوقو ىاب ز غبصلاة مق عر الارادقمىفافل خا اذا ب وثلا بحاص عم غامصلاكراصف لثمارهم
 لاقاعرش ركتتسههنال (ةرثعلا نودامىعدي نا هلوق) ىلش ملثااةرجأب مف كال هناف ىأ ةراحالاكو

 ركتتسمهنال(حلامذارمنا عدالاو هلوق) رح ريدقلا قف ىندراحخاو بلي زتاوصلابهيشا ادهئريولا

 كلذناك ءاوساقافتاللارهم بح (ىمدملا لصأ قولو هلوذ) ىليز محالاوهو ناخيضاق للاقافرع
 اههدنع لصالاوه هنالةعّملاتدح ولوخدلا لق قالطلادعسولو نهد وم دعب وأ امهتاجىف

 ىفىناثلا عماد نايىجلب زل ا هلكشتساو ةباد_هلا ىف ذك هملاراصمؤ ىعمملا, ءاضقلارذعت ىناثل ادنعو
 لصاهنأن رحلا ف باحاودسعلا اذهوادنعلا اذه ىلعاوجورتاذاا مذ هب رصاك لصالاوه ىمملا نا
 اذه نع نغب امدسعلا اذه ىلعو ادنعلا اذه ىلع اهجوت زر تولامفرم دقو ىعدملا ىلا ةمسنلابال مكتقلا
 نايبىفلاقث موه هيف عقو هبادهلا ىلع لي زلا هب ضرتعاام تلق رهن فسعتلا نم هنفامو باوجلا
 ا.هكواهركش جوزلاوةدابز دتةأر ملا نال لق ئشب أب ناالا جوزلال وقلانافسو: أل وقدر
 تبحوملاوهذاللارهم هلدهش نادوهشت رهاظلاو رهاظلاهادوجش نملوق ىواعدلاةلوقلانا
 بح هلوق) ىلصالابجوملاوه للارهمنا ىف ةغينح ىنأ عمادجت ىلهف- ىهتناحاكتلا بايىف ىصالا
 اذكو ركنملا لو لوقلافركنمرح 'الاو ةءمدتلا ىعدي امهدحا نالر هاف امهدنعاما (اعاجا لملارهم
 نكيملاملةالاوهو هملع قفتملاءءاضقلا نكما هنالمّدقتام فالخم ىعسملاءءاضقلا رذعتلفسوب ىأ دنع
 ةيعمشلاكنم فل وهاعّدااسع صقئيالو هيعدنام ىلءدازبال لم ارهمسج واذاو لي زاركتت سم
 بجو فاح ناو ىلا تدلك ن اق مهو مامالادنعف لح الهنا نمة..عب ريثلا ردص قامو عاجالاب
 هلوقب لكش الف جو زااهرك اودعستلا ىف تءداوأل ىنع هعدنام ىلعدازبال هلوقو رج لثملارهم

 ىهاستركن اوةمعمشلاوه ىعّدا نان قيسام سكعب ناك اذاام ىلع هل دج بح هنال هاعّدااسع صب الو

 ىففالتخالا نا ىذتقب هنالرطت هاعّد اع صتتن الو همعدنام ىلءد ازبال هلو3 ىف لاق ءاسءام طقس

 هيف باوحلاقهلوق) .الماناك له ىم-لالصاىف فالسنالا ناكاذ ا: وهامنامالكسلا ناعم رادقملا
 اهقاطولا ذكواوهدح اتوع طقس الكل ارهمرامتعانال قاسفتالا» (حئاامهمامح لاح ىف تاون اك
 ةئروو ىحن انين فالتخالان اكن اق (رادقم او لضالا ف هلوق) ىابزلا نع قيساك ل وخدل ادع

 للا روم بجو سكعلابوا عنصري غهمارخ الا ةروو ىعدعرهملا نا ىحلاىعدانأن لصالا ىف ثبملا
 اطرشلان امهوتواولان ال (ولف بيكر تلا قحهلوق) .ىل#فكاروم كحراد_ةملاف فالتخالا ناكنأو

 (لصوللول نوكتت نازو<وهلوق) ىوجروك ذم ب اوم انهو باوج هل رك ذيال ل صاولاو لصاو
 رهنلا ف هلوقو ىوجرك ذلا مدعرركحالا ن اكن اوالصاو طرشلا ن وك عنعال باوج ا ركذناهه+و

 لصوال اهلج ل وقأو لصولل امنا ىلاريشب ىهدملا لص ىف هنوك نعالضفردقلا ىف فالتخخالا ناكولو
 لصدالاوأر دقلا ىف فالتخالا ن وكب نانسس همف قرذال هر ول ل ولان ا نم ضذضملا هرك ذامن |ىضتق»
 ةرهتتلاركشي نا لوقلاةةينح ىأد فعفامهتومدعب ةمعدشلا لصاىف اوفلتخا نا مهنال كلذكس داو
 قام لعت انه نموال صاواول ف ذحو أو اولا ل ديءاغلاب ريرعتلا نمعمبف ىتأس اكلم ارهعىضقن امه دنعو
 ث.حهلهقاسعةلصاوول ةملكف لاقنادعب رك ذامههح وف لاخلا اما ضقانتلاو للخلا نمىنيعلا رابع
 دقفجوزلاة برو لوق لوةل اضن أردقلا ىف ناكولو عملا لسا ف ناكول هت:رول لوقلاريدقتلاف لاق
 كلذك سلو رادقملا ف وأ ىمملالصاىف فالتخالا ناك ءاوس جو زلاةثرو لوق لوقلا نافكو-

 لوقلافىعدملارادةمىف ةئرولانمب فال_تخالاعوو ناحوزلا تامناىأ ىلءزلا لوق ىلاى رثالأ

 هحوامأو ركن نملوق لوةلافةمع»أا لص|قامرةومدس فالتخالاعقوولو لاق راىلاجوزلاةيول
 تلاقورهم نك1جورزلاةئر وتلاقنافةيعمتلا سفن فامهتثر وتفلتخان اوارخآ هلو ةفضفانتلا
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 أر ءازلا قر ذقمف لكلا جمدنأ لعدئازلاو ى ا عا او امضاةركذو نامركلا
 هناناكضاقلاقوةرارنلا ىف هعيخت (ىزاراالوةوههلوت) رد ل الارهاظلاو ىلءزفلاخلا فاك
 ناعم فلا.ّنل ىلا ةجاحالف ءامعم مهن معنل لي هءجون نال ل ثلا زهمىلا جاتكفالانا هو- وور جت ىلوالا
 || فاادلابوج و ىأ ىزارلالوةوه هلو ةبداراو ىاءز ىزارلا عر كريغصلا عماجلا حرم فر وكذا
 ريغ نم هنم عم هلوق لوقلافامهدحأ لوق قفاواذاق املوق لهاارهمفلاخاذااموهودحاو لصف

 ٍْ ةيترهاب وهو نمد ةارعلااننأدءعراكن مىزارلا لعن دجا صاصخلا رك« وبا مملاوه ىزارلاو فلاح

 حراشو ا ذريغو عورفل اولوصالا ففيناصتلا بحاص عرولاورلعلا فىوصقلا ة>-ردلاو املعلا

 ْ هلوق) ةناغلاز ءانكش ةناملثو نيعمس هندتامو هنا دو سس همس هدلوم ناكوا_ذباصعا تكا

 انهربن او نهربنإ ىضقروملا ىفافاتخاول لاق ثيح فنلاحتلا باب يمنصملامزعهب (حلا يضرك !|لاقو

 اهو و لقاوا لاقاك ناكولهلوآب ىذقيف لماروم كح ىلا , حاككتلا حسغت لواغل اتاك ناو ةأرمللف

 || ذاتسا ىنركل نمسا نيهللا دبع ن_سحن اود ارهشل اوه ىحركلاو امهندب ول هن ورثكا اواتلاق اكن اكول
 ْ نيس ه:سدلو ىزارلا ركب أ ذا ساو هو سعثلا نم روشاهفينامتو هداهتحاو هءرووهلعو نةقحلا

 ْ نيش ىف فالخملاف (لخملا روم مول ناسلاةي ان نءانضش ةئافلثو نمعراةنس فوتو نثامو

 ىذلاو ىزارلا رك ر نءرالورلا لاق( ىخ ىلا !!لوق مصالاهلوق) جراشلامالكن نير هاظ

 ل0 الاعلاف دب رصامقباطل هساطفنصملا مالك لمص جلا عر 2 طمخلاو طوساملاقهحر

 ةياسهنلا ىف هدتكتو هصجرتر نذوب ىزارل | هج راسل ساس راعدعتو رهلاف
 هريغر امتحن | ىنانيالانه هل فدصملارامتعخاو هريغريغصلا عماجما رمش رك ذي لولو ا هنان اص اقلاقو

 ]| ندالك لة<فنصملا مالكنالرظن خل انه هل فصلا رام اوهل وقتل الل !عضاومف
 أ| قدرك ذام باطل ىنركلا عرخت ىلع لم ف امهدح أر امتع ىذت تءامانه همالكف نور علا
 اذه (حلاةمالا كو هلوق) ىعانق |مالكوهوربنلا ماللكلقن دعب ى وهلا لاق لعأ هللاو اذهلف فلاكتلا
 أ دعأت نأب : جوزلاىذربناالا ةعتملا هناك ةيراجتاو ديعلاك ان.ءعناكح ناواندى عملا ناكاذأ

 ْ اهفصتبءاضقلا ناكف فلالا ةمعدت ىلع امهق اغتال ن مق تدان هلا هفلالا فمن نالد راجافصن

 | الاةيرا ا فصتسءاضقلا ن كك ؟ملفامهقافتامدعلنعقيباتبا سل ةيرالا فصن كلَقو نقيتملاكح
 ْ ءطولا لمق هلوق ) عئادملا ءرهنور ةعتملاىلاعوجرلا >وقنالددلا طقسد> وملاذاف هرامتخاب

 ْ ٠) مما نايس عنا تل تيراوت] يوعز اوم ارو علا قاك

 نعهدنرد هت نمرردلاىفامو ةءتلاوهوا كم عجرملانوكسل لعفلاحراشلا ثنأ (مناتدوش نافءلوق) |
 عماسجلا باك اوج وهو هلو5 ( هدازر ىزعت نعانخش عتاب عملا لد : وأنت راتءانهلعل ثدنأتلا ةمالع

 قفوو (خناريغصلا عمال باوجاماو هلوق) لوخدلا ل5 قالطلاد عب دعما مك ىأ (ريكلا
 وول هر جدلا لالا سن علسالا عل همنا فلالا فصال لنسلا عضو هن امم

 ةريشسلا فصأ ىلعدي زتاواتم ةعت هو ةنابملاو ةريشعلا ىف ريدكسلا عماحملا ف اهعضو ومكخلاد فيالف ةداع

 روكذدملاو هام ىلع لمحفر ادقلارك ذ م ل وك ذااوء كارد ءفيقودأع

 بكل محلا روك ذلاوهام لعل معن هوة نعتك اسباكلا اذه قروك ذل ار لدا

 هلوق) قب هو هلا ىح مث جوزلل لوقلا ناعم «و فال ا قع د :ردصعادما|نع رهنلاف نك-لىلب ز

 ناريهذلا هصنامانضش رك ذو ىوج هل. .ةوقالطلادعب ىأ (هلقوددعب هلود لوقلا فسوي وأ لاقو

 ةدابز ىعدت ةأرلانافسوب ىنال هل ه> - وال هلقو ءاطولا دهب باوصلا نا نم لقامو ىدهتنا قالطلا

 عفانم موقت نالورهاطلا هيذك اذاالاةمذل اءارب لال |نالو ركمملا ]وق لوقلاو اه ركس جوؤلاو
 ||دمعلامد ,نعوسلاو ل «كلاع ئثباعان كما وش ىزورمت شبلا

 ص



 ب (نيكسمالنم ىلع)
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 قتلا ؟حتو لا ارهم م كك :ودو فمدملا هرك ذىذلا مسلل ادييقت عقو حياشملاو هركذامنا عم اذه

 ولسشال نوا ور را .رذامك امهد>أ توءدعبوأ# امنا لاح فالتخالاب صان

 ركن ناو ردقلا ف ىالتخالا عقو نا جوزلا ةئرول همف لوقلا ل. ىل ةللارومهبف محال ثح امهتومدعب

 لاه >ا,ةلالبترششلا ف هرك ذامدحم» نان ع تاق ناثو_.عست !| كصاىق فالتعخالا ناكن اةممدقلا

 اهتمام ومدح ةمعشلا ل صا ىف فالتخالا ق نم, حاصلا تهذملاد_.قت مياشملا هر ةامتوك نأ |

 ضرع حف زصملانالفالوااما نمهجو نهروصن» ال قامحالا 100 قأساكلئاارهعتا امحوب

 ع مرو رح ما 0 ذىذلا م كاوهامتا دسقتلان ا مولع انمو نيمحاضلا دنع: 2انابنلا
 نملكلار ««بوحو لد لمار خم م 0ك سدأ هد ا هذهىف نيمحاصلا دنع مكمن نالفا ناثاماو ثا | ْ

 لوكتلانملذب .راهرارقال(ئفلأاهاطع  لحتت ناق و3 لا رو مكة ىنوهاغا مالكتلاو مكضوغ |
 هيفمالك !اذاهإدهاش لملارهم نالرهاظلا فالخ ا متامن ”ال(ىواا م ة ةنلااماقاوأو هلوق) قلل 3 ْ
 نم هلدم# ةمدم !ااماقانا هنا لصاحماو حلا رثكاوانمقل الممر -ه٠ناكناو اة هي هلوق ةئن 2
 املادهاش لم ارهم ناكو ةندملا اماقاولام هلع عرفتي و هيامزاح أب 11 ذاك وارهاظلاهادنبش | |
 فقالا ةراكح حراشلا نمىأم .سوةدايزلا تيدثاهتنسس تناك ناو رهاظلا فالخخ هتان الهتندي تمداق |
 نمهاوصىلو ار هاا | هلدوش نم ةةدمق|عمام اقأ ناو هلوق ن نءىندعلا طخ ىف مةوامو | مدد دب ل قو هلوق

 هلدهشا نمل وق لوقلان ا هلصاح (اهتءععم 4 :ودلوتتلاف هلوق) ادهش معلا نصب قؤداإ دبش ا

 اهرارقالة مه“ هنحوزلا ارقاىذلا (فلالا بجو تلك ناف هلوق) ةشملاةماقا سكع ىلعرهاظلا |
 فلاىب دما ناىلع ةبلا جوزلاماف ناو هلود) نمعلارال 0 ومر اهتعارفلا او هلوقال نيدنت هن ا

 انت !.ةةنيملا ارحل تناقاو اوهلوق) هدهأ ثلئملار ,منالرهاان أ! قولت 8

 تاما ارايتعامدعفا لئارهمدهشاذا اعف مااكل اناا ارهاطلا فالخ تتننا اهنالالودازلااهتاالا
 ءاوست اق هن 1 ,.لاماقاول جوزلا نا ىرتالا هيف ضال خالا منيستدملا ضراسعت مدعدنعرهاظاا الخ ١
 اذار اطلاق الحامان رعادحات ثان ندا أرملا ةماقا فال انوا هل لل ارهمدوش |

 مك امهندب ناكن اأن خ نكيزوااملادهاشن وكب نانم معأ هلدهش لنا ةدابزل اواذلا ده اش ل كارهمناك
 اوامر وم نوكوهور هاظلاذا طءاورهاظلا فالح ما .مال (قوأ هتنسسق ةنيدلاااماقا نافهلوق) أ

 لوالاسهرمو لي لا مزج نكللاتابث ارثك أ اهنأ ىلااراظن (اهتندد لمقو هلوق) انتم اه دهن اشرثكااوا نيغلا
 نالعت ا الاقاغت |اهتنب تاق جو زالادهاش لش ارهم ناكنارظاس هن تاع 0 ا
 اهمالاهتنس ل ,ةورهاظلا فالخ تاس ”ال جارلا ىلع هتنبب تابقاف دوش ناواضيأ ةدايزلا تاشاورهااظلا
 ملاذاامهيدارالب ,ةئامس# او فلالا صوصخ دريل( ةئامس<واغلأ لمار مه ناكن او هلوق) اناث رثكت
 :: لعىأ هرح اص ىوعد ىلع فاد هلوق) نيفلالانودو فلالا قوق ناكن أن امهتمدحاول دوش
 بدني ىأ ةلمهملاءاسحلاب بحت (اموندب عرقي ن ابو هلوق ) فاضم فذح للعوهف هحاص ىوعد

 قرانا يو زل نيس ةءادنلا ىلوالا ناريثكرأ اتخاو اههتدن عرقي نايدنسو ناسسلاةباغنعروتلا لاق
 ىعدملا 0 بحوهلوق) فلابعلاق ىرتشملاجدقتك هيلءنيذبعلال وانوك و ه.لعنيواستلا

 فراس انا هون 5 ءاعامهد اغتال (ةمه- فلا بجوافل- ناو هلو ) لوك ئلاىا هن
 ترئاهتو (ةئاعمعتو فلأب ىضق ةسئدن .لااماقأ ناو هلوذ) رعب اندو |ىهارداهاعج نمد وزلاريخع# (لثملا

 مهأ اردلا عقدنسس ه.ةريذمف هلك لذملا ارهمسع م تانثالاو ىو عدلا ىفامهئاو سال مصلا و ناتننملا :

 ني ةعشلان ا هيحاصةيعتت قدح او لك هيل نال قلاكلا فال ريثاندلاو

 ا ئ ”ءارهمكدازلاو قافتالاكهجوزلا هع امرايق تودحو نال فلامتل اكلذك الورم

 ( هدرعم هلأ لهأ يلق هنام»<و حراشلاةزامعحلا فلاو هلوف قل

 كل

 مهوب ف: كورهنلا ىف اذكوهرق 5 ًاورحملا قهزك ذامردلا ىف لقنان دقو كل ذكسدلواههتوه. طبخ اكهريدغو

 / ع لرب إ
 تاديو ه4

 لا تاعلإي
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 أدق كاذك الارّودّسالاموفالتخا نالداحما لاك دمتب ملوانس دولو انو ز ودول كمواناك ادقن(ر هلل
 ْ نم هتفصوأ دير اح ىلع, لاقف دمع ىلع ى -و زتتلاق ناب هسنج ىف ناك و هنالدر دق ىق فالشءالاب

 كل اهوهو هدهد ىف افاتتاوأ نيع ىن#ااواعو رذم نكن اهعرذوأ ىرئتلاك هءنوأ اد راوأةدوحتا

 ناكواوعأ أانيدولو هلوقيداراو رهن لصالا ف فالةءالاكوهذانيدناكولو ناغلا بالو جو زال لوقلاف
 نيع ىملاواعور ذم ناكناهعرذوأ ةباسهلوق موهفع ع رصتوهفانطشراشأ كلذيلا نيد عورذملا
 او فنصملا مالكف ىأ سك ل لار هبا ودول لصالا ف فالتح الكلوي ا
 نيدلا كلذ ناكنا لاق. نان ةمذلا وافو صوم ىأ اني دناك اذار جااردق ق فال الاف للدغي هنارهنلا

 لكلا نمناك ناو للا ارهمي#عو ودللا نءهردق ىف فالتخالاعقو ىذلا ةمذلا ف نفرد

 انو زوموأ ال كموأ ناكادق:رهماردق ىفاغلتخاولوالّأ هلوق نماذ هدسغتساو لكملار نم ك< نوزولاوأ
 أألثلار «هىح ةمذلا قافوصو+ىأ اني دوردق ىنافلتخا ىذلا نو لاند .5ل1ناكولو ىأ ا انيدولو

 هلوق نءةمذلا قاقوصوم ىأ انيددردق ىفافلتخاىذلاعورذملا ناك اذا ع3 لمار عهد وجود فم ةسأو

 ىلسعو لئارهمبوجو قف ىأل صالا ف فالتال اكوهذ اًددعورأملا ناكولو ىأ ايد ناكولواذت ان

 رمهلا قدرك ذام قزغلا اذه ىلع ركعي نكل نوزوملاوأ لكلا نمهريغو عورذملا نيب نيدلا ف قرفب اذه
 ل اقوصوم ادن اكن افاني ترا ايدرمملا توك نااماولذال هنار دقلا ف فالتخالا لساحو لاق ثدح

 ليحاارد قة ىف افلتخاف كلل ذكعورذ موأ نو ردوا .كم ىلءاهجو زن انةمدلاف

 رد ىنافاتخا اذاردعلا قدرك ذام ىلعف خارناندلاو مهاردلاردق ىف فالتءالاكوهف عرذلاوأ نزولاوأ

 :اوس (لئملارهم ىح هلوق) ررديأت هريغو عورذملا نيد قرقالب اقلطملث ار ومكان دناكو رهملا

 ىتأيسالا لودلا لقاءهد..ق”و ىوج لوخدلا لبق ةقرفلا دعو أ اك ل|ما.ق لاح فالتءتالا ناك
 مسقتلا اذه (اولدال يلا فاما دام ءطولا ل ةاهةاطول ةعتملاو فذصم الوقف نم

 م لل الل اعلا جري دعب قريعذلا (هدعب وأد اي لايف اين قالتءالا قاطمراتعان

 اك هل_قوأل لوخدلادعب هباوص (هلبقو أ قالطل ادع هلوق) ىوج تود و ماعلا /ابالبعتا

 مكلومتدلادعب قالطلاب طقسال لكم ارهمرامتعانال بروصتلا اذه حوال لوقأو مقا ذك غلا ف
 ْ ةمقتسم مغلاو حراشلاةرامعن ,هالكن ا ل صاح او ركذام ىلع هذ ةل الدال خفلا ىف هر دامو قلن زااق

 |١ هلوقو لوخ دلادعب قالطا|ناكولام ىل _علمح قالطل دعب حراثلا لوةذانيةرادعلا نيب ىفا 3

 | ىفاثلا سي وصلا نمرك ذام نارهظانه نمو قالطل |لءق ناك اذاام ىلع لمح لوخدلا لقوأ غلا ف
 رابع : اغاض أ هلهجوال ءاطولا |لق هءاوصلاق ثيح قالطلا لمقح اغلا لوقف

 الطلادالاطةس ال لكلارهمر | تءانالاضنأ لئئلارهم اس امال
 ا ا ماذاهلكادهاننماشم لاق( كح ل هجم لل ارهمناف هلوق لوخدإال د5

 تلت اع ىرقتنادنالا 4 لاقي ىل ىل,ل ملا ره. مال هناف توما دعد وأ املا لاحىف فالتتخالا عقومت

 لكم م ئد صمق ك- هبال أهسفن تا ”الايبن اللا ان ا لاق لمع مث فراعتملاب ءاعانكحالاو

 نا ىباب زلاكءربغو حراش لاف ىأ.سامامهدحأ تو ٠لبامجتومتول ايداربنا عم الو ليز د داع

 ا دعب فال خالا ناكولو أ ساعف ىيلي لا ةرامعو امهتام لاح فال: :ءالاك اههد>أ تومدعب قالتخالا

 امهدحأ توع طقس الل ماارهمر ا.ةعازال ىاغت الابامهتأ» > قب او © اكهم دتاومانابه وم نوم

 هلو ىجابزلانع مانمدقام طا نع لق نادعب رعلا ىف هلوقذ ها لولا دعب اهةلطولاذكو ١

 قزوحلا نوك, نا عصا و فاضم مدد لموت وزلا ةئرو ىعبابم ءلائنلاص:اجوزلاىدااذااعت

 هرك ذامطةس هنوا,ّءثرو رارقاوأ اهرارقان ممعالاوهام منا ىرقتن اامامهوق ىرارق الايدارب ناداه: أحأ
  استسساتللا اا نأم ٠ ماكل نالاهعومىلاحيف ىناتءال كلذ نا نوم هيلالع ىلا ف

 عا را

 ب920

 هر ءو
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 اريغةلاهجالوودعو امولعم لح الا ناكءإ اوسورهنلا اك دقعلادعنولو (الج وههلكرهملاناكن او
 ظ اًذكءالاهرهملانوك ثدح حيرلابو: هوةرسمل الك ة شح افتملا فالط هوضو داع 0, ةشان|هدم
 ا هريخأت فر وعئامف اهسفن سحاف سل لاق ثدح رردلاىئام هفلاخضو لاكلا هركذ

 اهعجارولو لت امه>ر طلاع ىلع مم توملاوا قالطل اي لمجأتل انآ ماوقو ةملالمنرمش
 قالطلاب لال ةنيعمةّدمىلا ل.+أتل ناك اذااما قالسطلاىلا لدشأتلا ناك اذا ىنع لسحفا
 2 رردلاة رادع ناملءاو هليجأت ىلع قب اعقلطف نيذسلا ىلع امدنم نوما ناكولفرح
 #اواعس رلاد ءةمرب_غافرعاهلممر عم نماهلثا لعن انردندا اواهز عت نيبامتمخ ال هعنما

 0 هداز ىئزع ةياقولا فاك اهرهم لم نم هناوصاهاةمرهمن م هأودف حاهلك لج 9

 نيبامذخال هل وق لاق ثء> هءلالمنرمثلا هرك ذام نا لعا مث ىعصرهملا ناك اذااعذ ضورفم مالكلا

 عانتمالاا4 سلف هظرش نافرهملا ل واح ىل_.ةدقعلا ف لودخدلا طرت_ثد ملاذا ىأ لكلا لاقول عت

 حراشلا مالك نىن الا فالغلا د. لاكلا مالكن ال ماقملا اذه ىف 3 ذسانسال تن قاسفتالاب

 سدل ف سووبأ ل قو لاحلا اهب لحتدب نا هلواه سفن عنمت ناامس دلالج وم هاكروملاناكناو هلوةوهو
 هدمت نع 3 اذ هرك ذل ض رعت لر ردلا بحاصواهرهم !رمةونىتح اهبل دب نادل
 ند ا هأ سبل ف سوو ألاقو هلوق) .ءركز مدس هرردلا مالك قئاللاف لاكلا مالك

 راستخاو عاتمسالا فه_ةح طاقساب ىذردقف 4- رهملا لمحأت تلطاذأف درهما مات ةلباقععاتقسالا

 لاقثء> رهنلاىفام هفلاض فدو: ىلال الوق حراسشلا هلعجام لاق. نا قن ىلع ر هنافودغلا يك

 نيدلاريهظذاتءالاناك ةصالخملا فو اناستتس | ىتةب هن و ىجناولولا لاق عاذتمالا اه نا ىفاثا| نءو
 ْن د ةفينح ىبأ دنءاهئطو ناو (امنمهعنماغىأ هلون) ىبتناىفاملا.دمبشلا ردصلاو لو الابىنغب
 فالح هلوق) رد قام لاما ست بجبال ضعبلا أ كد عضملا فرعشل ةنانا 5 : اهملعدو ةعمةّءطو لك

 م رول[ حدك أَتباذفو دول انوا ةّمامول انام بم راص هناءدوقعم ا نال (امهل

 *الف مرتحنا عضملا ف فرص: ةّئطو لكن الؤدعلا ل ,اقام هند تعنم اها هلو عسملا لسساذا عنا ءلاك

 4م 20 ىوملا عقدي ةباتج ىتجا ذارب دملاك لكتلارالب قمر هملار اصودجاز تعدد امولعتوانظ ١  واذ

 نمرعم :كو هلوف) ى اد زهجار ما قةهتلىلوالا ىلو يناثلا ننانجلاىلو عش ىرخا ىنجاذا مث هرانل ا ىلوأ

 فالّخالا نا ىلاريش ىجاواول | مالكره اظوالالاو اهب رفسلا هلارملع انوم أامزاك اذا لءقو (ما عياش

 نعةباك ( ل؛ :ذإا لد وطن كنا هوق) لثاسولا عف ا نءانخش نامزو رصع فالتخا ةلثسملاءدهىف

 لدللا لبق عوج رلااهنكما اذااعةساخراتتلا ف هد.قو ةيرغ سدل هنامردلا ىف هللعواضدأربونتو ةينقتلا
 رمعملا ن نماهلقني ن اهلنا نم ىلشلا مشا رك ذام نا لعت هنمو هاىوتفلاهءاعوالئاقىفاكلاق هقلطاو
 هلوق) ريدتةاح رد كل ذركذ ب لذا همالاك قالطا نم هتدافتسار اتعاب حراشلالا» ا ازعوهب رقلا ىلا

 الو هءلعوءالضغلا ضعن ع نءعىو< لهاتف نكل هلوقلال اش 1 نمريثكو هلوقل عحار ( ىوتفلا هلعو

 هلو: طامتراهمالاك قام نمرهاظلا ناكا فو لا عاشملا سري ثكوهلوقباطمت رم خلا كيوت نوع
 هريغو ىزازملا مزج هنو اهماعاربج كال ذهل سدل هنا لصآ حت اوانش لمأكادسسلارها هلق رك ذاع 2
 ىلوأىلاعت هللا نمي دخالا نأ نءنيدلاريوظ هن عت دامو انرابد ىف لمعلا هءلع ىذا اوهو رهتلا قىلاق
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 ردق قافل تح اوأو هلوق) ةولصملا ٠ نهودنع عقبامىتفبل ومفلان كالا سه او اةراطمأ هداب ريغ

 هت ا

 ا

 00 دو اعلا ا الفاه ءاروامةلاه< ةدحاول ا ةثامولاندمكأتلاو هرطخ ةئادا ضوعلا نع

 / ه«فالطابوهورب ونترفسلا هدم نو داع ىف ع (ىرقلاىلاهلقتبن 0 او هلوق ) ىوج فرشلاو ىتغلا

 1 نءر# قرذ نالاثالخ ناودلاوهام لعد يرق )كارد نموأ* بحس (كهب ر ةىلاةبرق نهناكولام لعش

 || لاى ون و م وى ىلا ةدلاق 3 ال ”هوراضنال هلوقوراضملا دعب دي ةمباكلا نايدر هم ةفلاأ هب دخالا نم



 نتا اناء: را 5ع

 ساء ءاروام ىل_عف دود. الوهو دقعرطش هال س الاف لومةلا هف اطرتش | ائاو ىلاعت هنيا» اذن

 بالا لاطتالوؤلمام هرلاط” نال سدلو ىلا را لاقاذ و غلابلا ندي (اموزبلاطتو هلوق)
 روذت 000 هاله الامز هعفدلابدونأ بلاطف ىف ىو غااامأريةفلا ري_ةصلا هنبا ارغع

 لما قدسنا اذاالاراةدلارهم لمعب فرعال هنعنهدو ريغصلا هابان ءىدا اذا ع.-رمالو هدحرشو 0

 ىغتقيامنامملا ةراغىفأ: روغلا ف همفرطاو لام هل ناك اذاعمتفلا دقو ع--ربل عقدي هنأ ناعفذلا 0 علو

 ىلو نهاضأ !ناك اذا هنالاهملو د5 )ا اووأ هلوق) لامهل. ناكل ناو اةلطم دوشا اذا عود زازاو> 35 تءإو 0

 1 از احم ىلع ىنعع ىلا لعحو هم اظ|ال هءاعد ع ه.ععنو ع ارجو زلا لو ىلا هملا امملاقجوزلا

 رهاالوسرلان ءذواف ىلوالا,ل .كولاو حاكتلا ىف لوسرلا ناد ةدحولا ىلولا ناعدد_هقن راش اودع

 اف ناك امهتدب قرقف قد رفعلا تءاط نااهناط ملا ىناك ميلاو كاملا فاّدخاةلاسرلا ج .وزلاد>مث

 هلامن ماه مال ل كولا هجوز واو رهملا عجاف ناك قب رفتلا باط7 مل ناو رهاأ فمن لورا ىلع هل تراي

 1 كول قالا ور 11و لااا داك نافهمزارهملاز مدولو ئث همزلل مفلالاا د ه ىلعوأ لولا 0 1

 زاح هضرع ىلع ةأرما كولا هجو زولو ناهتلاندرمأت ل ناوا مل ع هن مجرابتعل دا نعضاذاهناق علما تنم ا ناسا

 جره فنلامنمدقتو لك امدل بالا ىرتشاراوجوزرا ىلع تهب تءجر زيك ادب ف كله نان | نري ير ا
 - عنا ىلوأ/فةريغص تن اكولف ةغلابا م'ىلاهبراشأ (هعنماهلو هلوق ) رهتورح فرعلا مدعل هلام ىف أ ليههر 1م / 1
 وزال 0 ماواه د ادرتسأ والت عر ءاهسلاهلستو اهرهم ضمقب رع 0 كروم

 ن.هلوق) سدنحتلا نءرحا تدب ىلاذرتودسافو فاهم ”ناق هض.ق هالو هل نه قادصلا ضي ناىلبق 0 8 000 ري تكنلا

 ا مجارخالاب هصصات نمىلوأوهواهدلب وأ ارتدب نم جارخالاو ىعاودلاو (هطولا 0 تا 00
 لدا ىف يو زلا قح نيعت يلد فا هقح نوعي ارهالهعن ال ناكان وره هريغو ىلا زلا هملع ىرحو ا سير

 لاحت لع ااا :يعنملاناكاداوعثادملانعرمملا ىف و عسددلا 01 0 را

 ءاقم .:-الىأ (رهلل هلوق) ىهتنا ب عبسلا قرذعتالو رذعتماعم ماستلاو ضيقلا نالات .ءوأ اني دناك ءاوس 1 ل

 ىوقو ميرصلانالط ة[كف ؛ارد سو لناطمورقلاكفورملا نال ى ف هنأقرع ١ 1 ه1 لع أمر

 اهدور تهد نم جور اورفسل ا نفق فرعلا حا لهحاذاالا ةأالدإا

 ةنس لكمراح اوأ ةرم ةعج لك م ودأ ةرانز رو أاهلعو أف قالا جرذتالف لعملاىأ هذ. ة: لام هنذاالد

 هامشالا ن نءرد نيربالد م اجئاز ار دقللر نيس مالك ذا ذاو تذاع الة لساغوأ هلل 5 اموكلوا

 عاذهل نارهااةلاو هر أل ةل-اعوأ غلب اق تناكناو لهتملا اهافرا اذا جورخمل ا نماهءنم هل له لاق ناو 4 0 00 ل كار 00

 له (ة# )الطان ناكفدقعلا ه.ضتقب ال طرش هنال كلذل جو رختادقعلاباص ف هلع تطرتش ناو | فرب 2-0 1

 ىرامالاركذ نالت اح انواناشاأ بال لاقو دفحلاب مرا انا مالسلا هم تلاد ىردا/ 6 1 0
 8 3 در دجلاي 3 فالريز

 اوةتامالسلا هءلع هلوق دنعريغصلا عمال ال هدر ىفكلذركذ مص الالك ءلح ديل هن" :ازاكلا حراش 00 همك 0
 ب

 لك ءاغم سال هعزمامل سل هنا هموهفم ل ارت نان رق ماسلا للاي اند

 ضملا ل. 3: فرعلا ناكو طرتش وأ ضعملا لع" طرتشا نان لكلا لمحت" طرت ل ثمح رسهملا
 لاق هناف مدقتامم مهفدق ك- 41| هور املا ف لكس | ضن 3 متملااهالو ةدعرشلارد_هللاقاذ- هد

 سدل هنأ ىل كك موهفملاى. رطب لدب لختم ارد ب مذااذبالو دو .ةتف نيس ناهلوق ىلا ل اهردقوأ

 ىل_ءلد. تاناو راق ركحذلاب ص معأان اى َقالد >الواذ_ه ىل-ءىئازلا نقل ملا اف

 صيصان ا د اتلاةلدالا ف[ هلوضالا نه الوقناند3 لاق ىتناءادعاع ملا ىف

 مالكوف اند_:هةدح سلةفلا-#لا موهفمناىنمد , ءادعاع ملا ىت-ت ىلع لديال رك ذلاب
 ىوج ةملك |[ ةلاه ى-عمر اها (ناهتسدوهو هلوق) ىلا" اهققلات اور نود عراشلا

 هلود ( رولا نم ه هلمعت فروت ىذلاوق ناعكدو ناد_.هنام ناحصاهلارز «عماتد ار

 ناو



 20 : ( نماكس هالثم ىلع١

 نوكم الن او جو لا لاحو تقول لاحوةراكملاو نسل اة ئادحو ياذا لاكوةفعلاو ىوقتلاو تنالاو
 نءرمنجوزتلاتقو فاصوالاهذ_هرّدعتو ىوج ىوقتلاريغ نيدلا نا ىف ميرصوهو ىقتايإرألا

 نافودامشلا ةظفلو ني: رماوال-روأ نماجر لئملارهعرعسملانوكم نا طرتش قتنملا نع هنقو ةريخذلا

 رارقالاوأ ةداهسشلابالا صال لما ارهعءاضقلاو هنمع مءجو زال همأ لوقلاق لئلا رهعدبمشب نمدسجوبل
 اريرقتلاىر ىرحي هنالزاحدق_ءلادعد ضرفول ىذاقلاوأ جو رلا نا ط.هلانع قسام هفلاخالو
 ده قافسأ, وو نمنعتأ رماتواسوملف ىذارتلا ىلع لوم هنال صةنواداز لءملاره# نمدقملا 5 و

 نوكمأل ناو قيساجف هلوق لاقب الرب مص ىذاقلا هب كسرهم لكنا ىتيئيامهارومفاتخخاو.فاضوالا
 الف ارك ىه تناك اذااملة.سنلاب اوان« نعفةراكملار استعان ال ةراكدو هلو نم هل قاع لكش دوا
 ةوةلاوهو (القعو هلوق ) ىرخالا بناحفاض» أكلذرا.ةعابحودلو تاذامه!دحا تناكوا ىتح ةافانم

 لباقبام هيدارب نان كعو هناكسو هتاكج ف ناسنالل ةدومم ةءرهوأ ةدعبقلاو ة:سحلا رومالا نمر ةزيمما

 نعم قتدقو ةريتعمريغنيدلا ىفةلئاملاَن اف رص (ةناندىأ هاوق) ىدنجرملا نع ىو نودلا
 ىرخالاو اسم لمار هما بجو نم ناكولاعفرهطت ةرْملاو ىو حرر يلف ةريتعمهمف نما هملاّنا فلا
 حراشلام ااكرهاظ ىلعو اب متعب ال فتنلا ىفام ىلعف هب اك نمدلا ادعامأه ريغو ةنايدلا ىف اتواسهنلا

 مالسالا مزلت_:اذه ىلعف كرشلا ن عىوه:لانممضعن اهرسفو وقتل ىه هنايدلا تاق نافاه روع ريثعتا

 فالألا نم قمسامىلا ىرتالا امم وزتلا مسالزاحامل ةكرشم تن اكول اعل انال مازلتسالا مسنال تلق

 كرشلا قة ىف الخلا ىل_ءامنمم فالقلا اولعج ثدح ةئراصلابجوزتلا لحق ه..حاصو ماقالا سد
 ررغررد طرعشلاب ةريعالورهملا لكىأ لكلا همزلا د ثا هدحو ف ةراكملا طرشواف (ةراكمو هل اوذ) مهنم

 || :دانزلا ستان” ىقاذافركاهنا ىلع اول مرهم نمديزاب اهجوزت ةيدامعلا نع ةيلالبن رشلا ف نكت
 فلاخالف اواممرهم ىلع ديزءالةراكملا ط رمش عمال ىعتملا ناك |ذاام ىلعر ردلا فام لجن ك<لوقأو خلا

 ءايشالاهذه عج ىف ىواستلا طرتشم هناهرهاظ ( ةروك ذملاءاثالا ىف هلوق) فمن ةماالرنر مثلا ىفام
 اهضعروأ اهلك فاصوالاىفاهلئاع نموأ اومبأ م وق نهدحأ دوبل نافرهتلا لاق اذهل كل ذك سداو
 [١ مىدتجرملاىفاذكواهتمدوجوملارمتعب اهمبأ موق ىف اهاكدجوت ل نأو عدهم حرمت فو بناحالا نذ
 رك ذي لو د_>اوداب نما هنوك ةنازخلا ىفركذ يملا لور ذ عتب نمتأرما ىف فاصوالا هذه عاقجا ناب
 | ىتش (حمامالسالا هشرك ذو هلو ) ىوج لا او لا ماركذ يمل هب ريهظلا فورمدعلاو لقعلا ةصالخملا ىف
 فدصملا مالك رد نكمو بن احالابرمتعب نا نم ىلوأ اهما موق نم |ولثاع نوهرامتعا نال هجرت
 اهلثاع نم دو ملا ذاام ىلع لو بناحالا ندد>وملن أف هلوق لاقي نأب مامالا بهذم قفاو.ق هيلع

 موق عماهموقو مالابريتهبال هنادوصقملا هصنامىدنجرللا رع ىوحاديسلا لقناذفواهما موق نم
 ناكولو (رهلا كولا ناهض مصوهلوق) ىهتنا بناحالا نمالاح ىندأن وكت ىتحال أر متعت الاهناال تالا
 ًازوصال ث مح عئامال نذلا هنعن مك أش هلك ريشا اذاام فالكرش ا.ع سدلورمع هوريغس هنالدق اعلاود

 دوشا ناريغصلا لام ىف عج رم ناهلذ هسف: لام نم لولا ىدأ اذافالوأ نمد ندا همزلمف همف لمص هنال
 مدع نالةذ او ءىلولا اي زلا قال طا ىف نكللانا كسا عوطتموهفدهش ناو عجربل هدو هنا
 | محر نامذلاي< ىدا اذاءاملوالا نم بالاريغو ىدولا فال بالا, صاخداوشالا مدعدنععوجرا'
 | ناد قعلارمثاب ىذلا ىلولا تومدعب قادصلا ن مذ اذاأم ىلع لح ىدمولا فالخ هلودور مدهش ناو

 طرتشد هنا قد قء-اك اقاطم ع وزتلا ةالو هل سدل ىدول افالاو قا د_صلا ه_ءفد لبق تا ىلول ادقع
 هثراو جوزلا ناكناف هضرع ىف ناكونو ناعذلا سا ىفةأرملا لوقو هتعح ىف هرودص نامذلاوول

 صرع آثراو لد وبلا ذااماز ع ملورخ ثراو د واذاام ىلع لوةاذهوردثلشلا نم هالاو محال

 هلحمق قأيساكرن آثراو هل دوه ملاذا لكلانولو ثراوال ةيسولا ةعتك ثاثلانهجرذع ناواةلط#
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 نم قدس مهد مي ص اذهف حلا الالح ناكولابز ال هر ءرسأ 7# ىذأ ا هتان فاتهم تالا نع مريس فور قعلا لد أ. هن

 طقف ل-”لارهم جو للئلارهم نمرثك أ أ ناكولهناىىلاءاممباهنم صقتنالو لقي مورونلاف هلوقو قرفلا
 ىذالاكص.قنتل ا نمم و مسملا ناكاذا يف طقف لئاارهم باكا َنالرظن همف ىو اهعتو
 اماهاضرةدانزإ | قاهقح تطق اهتااست اودسافلا عسيدلاب ارايثعا (خاباماغلا ب وعرفزدنعوهلوق)
 ىجانز هسفنب موةتمهناف ع.دملا فالضدجووملودقعلاب موةتتاغاو لام تسل عفان :11نالو بالف اهنود

 عئادب قيرفتلا دعب اهئامواذادحصو ةردشلل قبرفتلا لق اهئطودحال هنادساسغلا داق ءلا ماكحأن 7
 ارهمالاءط قاب همزلل : الورحا رم درأ لو الوأ أهذعلا ف نك. نانمب هف قرقال هناهرهاظو اهريغو

 د يوك ناحل ىن»ب (ةديملاةواخارالو هلو ) ىلحلانبا نع ىو جارارماهئطو ناو د>او
 اذهودقءلادا في هطولا ةءوهو تبان عناساانالاوداسفلا ىو - ءاطولا نم عئامالب اهّوطو هنكع
 ثتراون الو ىنءع طانش> الل د انلا جاكت ]| ىف بسن تشو هلوق) حماستلا مرحلا ىف ا هحو

 هداع.دسأو يبت تلاد افالاقاحنا 0 حاكنلاتقو نمهلوت ( فوتوملاو دس غلا قنمجو ْرل ا نمد

 يذل | نايروغلا ف باحأو و ميصلا فال ه-ةمر م هطولا ىلا عادب سل دساقلا حاكتلا نان لب لا

 قالطلل ةولخما الة طولا دعد (ةدعلا تدثتو هلو') س هأ هردتعلا تقوب راسشعالاف ءتامثاطات ناك ثء

 حاكنلا ىف ىةدتبال قالطعلا نال هلءق هن ىلوأ قيرفتل فنا تحاك اوس ضلاب دعت ”ىارد نوللإل
 ا واهتدعاضقناىلا هءلع تمر هنأ تحأ ءوطوملاوأ رماهزه تناكوو كرات هوهليدسافلا

 اما امدعءاضقن ا ىلا هما ءواموماةأر ارك ذه تناك اذا عدرالا هتاحوز ه- ءلع مرد 2 اذكو ىدنفأ 2

 رايتءا تباسمالبستلاو بقشان عازرعق طابت حالا عضوه يتلاب دل هدسافلاَنال ةدعلا تنجو

 عدالا ىلع ةكر1 م1 ةدعل طرمثب مل كرات اريغراعو جوزلا ةكراتعوأ قي رفتلاب اهعفرو حاكتلا ةهمش
 تياعوأ كةكرا لوقلا,الاةكراتملا قة: الوالفالاو ةكراتمو هذا رضح ناكن احاك<تل اراكن او |
 صوصخ طرش سدل كراتملارب ةملعو هلوقب ىتلب زلادا ارأو نادبالا قب رفتمف مب لود دملاربغىفو ككإ دس
 ريذذمسفل اما ةكراتملا,يوزلا| صيصق د .فنامالؤأ مدق هنال لج ابق دص, امريسغلاندارملا نم لأ 1

 قرفلاوهروضحن مدياللوةدلادعب لمقورح الا نمرضعر يغب ها مهنم دحاو لكل ناله ص:

 اذههر ص خالو دقعات عفرفمسفلاامأ حبو زا, صمت قالط |ىنعمىف ةكراملان ا ةكرأ لاو صسةلا نمب
 اهافتا جوزت ||| لل- ض.> ٌنالثءطورخ ]دعا تما انبتا تاعاذا هللا نس واهس اهفامأءاضقلاف

 رم وقل 0000-0 االفاهقرافي لو تضاحاذاامأ امهندب قرفولابرعلا ىف هدسقو تف
 اه-اكنىف مالكللاذا ةرمتا ىأ (اواثمروموهلوق ) رافدلا هراّتمخاو (ت اطول اخ [نءرفز دنعو هلوق )

 نمرهاظلاواهئاسنر نما ةضوفملا قدوعسم نيا لوقل (امبأ موقب هلوت) حراشلاءركذ.ف ةمالاامأ |[ '
 رطل رمال ةىشلا ةدقو هسأ موق سنج نمناسنالا نال _الاةبارقرا تءاباهنااوملا ءاسنلا ةفاضا |

 ل سما فد دماء ذلكقوروتو ىبايزامشرق هنأ ناك اذا ةمالا نما ةفال_- تدص ذو هسنج ج5 ىف 5

 رش انما هل اف ةعرأ ارملعديز و نآملا اه 0 ةءامشآة سنام ىف (انوتسا اذا هلوق ) ىوجانالا قموقلا
 تا اتا !!نمئشىف مالا مارك ذ نو ىدذرعلا لاق حلا الا جوان هلوقد ةلثا ملا هدأم نيد م
 اوال نوكْألناو قا لاكو بدالاول علا ىفانوتس ناطرتشي اذكو ىوج بالا موقن ا
 كلذرشع امعاو فرشلاو سسنلاو بسحلاتدد ىف لام ارعتم ال لسقو أاَض اجو لا لاحربتعب اولاقو

 نوكينان حو :لالاحرمتحي هلوقو ىاب زفرشلا تب فالك لامعا نق ةيغرااذا سانلا اسوأ ف
 بسحلاو لالا نيب ةرياغملا» اتنيوو عنا كروت ساو لاما ىاهعاسب مالا تفاح اوزاك هذهجوز
 1 قالدخالا مراكم ل 0 !نارحل الل د ا لاكا اناداتكلا لسن فوك ذىابتانا عع

 ملعلاو نيدلاو لقعلاو لاملاوبسلاو لا اةاص-ةرمثع سه ىف ةلث ا .ملاريتعت فتنلا ن نءوهباغلا ف و

 كدالاو



 0 ( نمكهالنم ىلعإ)
 5 ات جا اااه تاس ل ا اتت اج تاس دسم مصمم راج جي دب عسا صوتا با ك7

 اجورنا ىهنم لكىلععسفلا روج و فاني ال هنه »ف «رتم لكلو ىبلي زلال وقو ريب تلا بان نم نتملاف
 قرفاذاهلوق) رهن الاةمضح ىل_عفقوتالو كلذ كل :ارتمدح او لكن ادافأ لب ةمصعملا نع
 دقعلابال لمعلا ىف (ءطولا لئلارهم اغا وق ) رج ملاذا هيلع بحاو قب رفتلا ىأوهو (ىفاقلا

 : همف مالكا نالهداض: أن وكت امغااهما ةمرح نا عمرهما صخو ارق ىعرمتلا عناسلل ةولخانالو هدا فل
 لخدي لنارهملا فصن افوةدعأ ا ,ملعو | هند قرف هنكع لو 4 لولا تطوهومدانق تعدل

 حاكتلانا ا.هدحا ىعداول هنا نمك اسما هرك ذاع رونلا ىف هيلع كر دتساو ةمناخ ل دن ا لكل اواهج
 ةيناخلا قالطا نهاذه صدق كاردالا لءق لدنك لن ارهمالو ا رند حاك الو هل ل وةلاق هرغص يف
 داسفلاو |ةدعلا ىعداءاوساة لطم بو زال لوقلا لعج ىلا لوب همنا“ ىفام ناك اردتسالاهحوو متنا

 لدم قداسفلا هجوامرظناو ناكاماب ||ةلطهداس غل ىعدي نمل لوقلا هل« 2 كاسم ارك ذام فالذع
 ناقبدحاوتالاريغ دواعلا ن اكو ىنعي رهملاف شالا نيغلا اةءافكلاامدعرابتعاب هلءلو كاسحا

 نامفوةف لا ار وما بحالءطولا لقا وه د_> |تامول هبأريصح | ةاذان ءطولا, باع هلوةرهاظ

 ههرسنمىنثتس (ةن) اه حاكنلا ناك اذا هلع ه.حاوه عمو ررقتف توملاب ىهتني حاكتلا

 اهدساف ناو ةداكلاك ميعصلا ىلع بترتنامراث .الا نمهلع بترثي ىذلا رسافلا: دسافلادوّةعلا ىطاعت

 ارش هلرثاال هنافد افلا ع.ىلاو ع فالذع اعرش هنم دصقب ا هدحارت | هل نال هع اوتو ىدعلا فا هددت

 اهمات دقو ةفلتذعاهماكح أو رش ءةدسافلا تاقردتلا ن |ةصالخملا ف ركحذ هنازعاو ىوج هيد

 م

 مالا اذهمكج»و ةراحا 35 مدع دوقعلا نم دسأقو لاعفر ملا ىف

 ىبدملا كلد_ةفعمهلاكوا د ىعسو|لثمقدأن وو

 همف نهوا هام ىذلان م # ةناكلاقرثك الاحاولاو

 لأ كلا رذملاراخو «لخد نك ن الملاح اكنلا فو
 همت يمل اكواةناما 5 هذقن لكل نهرلاو عصلاو

 ضرتاد.عل هو 35 ضف موةنوعذم هشام

 ةمقلا الاو علاق لملاو + ةنامالاهمكحوهيراضم
 ةعد كانه نكن ل ناقل ارح |نمو ى لان م لق الا حاولا ىأ ىعصوا لك مىفدانو> وهلوقو

 رثك الااهمف بجاولا ىأ ملا ةيامكلا ىف رثكأل' بجاولاو هلوقو ةنامارحأت او ديرحتلا فو لثلارحا لاك ب
 وهد_سافلا نهرااو كلذ اهتم لك ىلا لكل نهرااو ملصلاو هلوقو هلا نعو ىلا نم

 عماجماىفو ىنركلا دنع ةناما كلو نهترملادب ىف كلهولو دسافلا عمل اكهضتن نا نهارالو عاشملا نهر

 هلوقو كلا ادفتالةدسافلا ةدطلا ىواتفلا وخلا لا مهلوقوزئاسحلا نهرلاك هنا ىلع لديامربغصلا
 بحاصا برا اناةدسافلا ةعرازملاف مما ىأ حارذماجراخو هلوقو ل لارهمىأ لما حاكتلا ىفو
 لماعلا نمرذملا ناكن او هل بمطد و لماهلا لثمرج اه.لعف ضرالا بر لمق نمرذ لا ناك نافرذبلا

 وهوادسافاضرق ضرتدا اذاا_عف ىأض رتق ادعل هع مدو هلوقو هل جراساو ضرالا ل ثمرحا هيلعق

 ىقل-ُكلاو هلوقوةناما راضا ادب فلا لان ااهمكح ىاةنامال اعمكحو دب راضم هلوتو ناو. ضر
 امأ كالوتسالاوا كال_لادنع اذ هوامل م ناك ن ا لثملا واةهقلابنامضلادسافلا عسببلا هىأ عبببلا
 ىلع لكل ارهمدزبلو هلوق) ةضالخلا نءىوهلا طذاذك ضةنلا قحامهمهدحاو لكدف اق ناكول

 لهجوامسول ولو دقعلاداسفب ةىوشلا واقل لءارهم مز ى لان ود ناكولو طحاب اهاضرل ) ىعدلا

 رهنلا ىف اك ةريشعن م للة أ ىم-لان اكولو ىلا ىلع ديزسال لما ارهمنامهءالاكرهاظو رد غاباماسعلاب مل

 فذصملا لوذ دعب ركحذور مع هر ء نع ص قس ال هناف ل؟ارهمهيق س>واذا وعلا اكتلا الذم

 روك للا للارهم ةبمشبءطولا بح ىذلار هلا نم دارملا سدلا صنم ةصالخلااب زعمهصنامملا اهلئمرومو
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 ىعتاندقعلا قلعتؤ اره مصب الو. ءااراثملاوار ومجلس ىملانال ار او لا اذكو ناغلتع ناستح

 | ىلاثلا لوق ىلع ىنعب يعل ايدقعلا قلعت اذاف 1 راب ملخلاو سنجد علا عمرحلاد_مدنعو
 همزلا عك انوش ةمذلاف تش ٠ وارهم لعح نا ن . عام سلا ناكنانرلت امن سنحا قالت ا دنع

 لئالارهذالاو جو زلازيتصو هتماطسول اهل هفصاو نود تح نم نافاس أر ظنمفالاوراحتريغ نمهمماست
 هجو نمةراشالارادتءإلطسو دمع مث ىحتلاغاو عقلا دمعلا ىفو هلم للا ف فسوب وا تعوأ ا
 نالد_م دنع ىمملاردقعلا قلعت :رجوه اذاف لحما اذه ىلعاوجوزتاذاف ( ةمعدقال ةرمعلا 42 او3) ىهتنا
 ادام نوكمنا قاقعتساىق هسلاراشملا لم ىمملا نوكمف هملاراشملا فالح ةمهام ىلع ل دتةيممتلا
 فيرهتلا ف غل ن أهم .ممتلاو قاقعكسالا ىف ناضراعتمف هعمتبال ءيثمدعل ىضتقملانالءلا هبات نوكمألو

 ىلع ةلالدربغ نمنلاراشلات اذ ف رعت اعاةراشالاو ة.هاملا فرعت اهنا ثبح نه نيسنج ن ماناك اذأ

 هيلا كا ا هتف شح

 هقيقح هل ةاثْزوأ ناك اماكض رفئش لك مث وه ىثلاهبام ى 54 .هأملاهباغلا قو ه هب ا:ءةيسح ةراشا

 (ةراشالل ةريعلاف هلوقإ انش ةبوه ى جدملا ” امزح ناكناو ةمهام هتقرقح ىعست اءاك“ ودل ناكنافوه ام وه

 رضاذكو (مانمعمريغب فول اندم قامتاو هلوق )ر اسشدخالا نعان مشاتاذ هملار املا فدوحوم ى محملا نال
 لااسال تارت تسدلاهمال ةياوراارهاظى بولا فصو ىف غلان ناو ةمقلاوأ ىوثلا ملستىف
 3 ةنافسوب وأ لاقو ن اولا الخ مل اف بحهف ودوم نالبوثلا مست 0

 0 نعو دوس م هل> وم نال هعأ بلا ىل-عريصالج أه

 | ولست ” ىلءربمم هتفصو هسنحرك ذنافرمن ان :دلاو مهار دلا ارمعنو زوموأ لد كم ىلع ا ه-ورتولو هلذه ةقينح

 ا ف ملستو ههل-ت نمب ريض هفصو نود هسنجرك ذناواععص انوش ةمالا ق تر هفوصو ءنال

 م -لاةصصوج وزلا همفرتخ هيف زكملامو ىعممل ميلا الا ندخأت ال نامه ناك سلا هبةزاحام لك نا لضاسح او

 ريعشلا نم ةيلاغ ردح ةطة فصول اركدول تح نو زوملاو لكما ىفال لجالارك ذىلعةفوقومباينلاف
 نمتاكاشإ لملف تشم ودرمتالزجال ذي ناو ىلا نمعت ةيريحت وأ هي دمعص
 دق (رامهد>أ وهلود) ىدذف أ حونريصتال ةزمهلافار وم امهلعج ىنعب (مان يد .علار هما ناو هلوق)

 ْ ىأدنعةرشعل |ماتىلا كلذاهل هلوق) رهتافافت اهتعذ قا. ءلا عما ناكقكساول هنالاجام_هدحأ نوكت

 بوو نم عنع ل3 ناو ىع لأب وجوُو تحقالام هنوكلار اارهم لص قابلا نالر من ىوتفلا هءلعو 8
 بق امهدحأ ملست نءزختو ند.علا ةمالس اهعمطأ هنال(رح ذه ودسعلا اهل هلوق) ىليز لم لاره

 ّْ هلوق) لكلاب ضعبللارابتعا اامهدحأ رفطاذا اذكفدنعامهتهد بجو نيرحارهظولا هنالو هع ْ

 نمل انك 51: دن ءلشلار هم بجو نيرحاناكولا هبال( اهلُمر هم ماتو د.علاا هد دنعو ١

 ناكناو هلوق ) اب زاف نيدرعلاةمالدالا لماارهمنودن اهاضر مدعل ىلآملارهم ماعودمعلا بحارح

 هكا |طيورش نم طرش هدمدوقفملاوهو (دسافلا حاكنلا قو هلوذ) لقاوا (مثعهسج اهاشمرهم ْ

 : ةدعىف سما اوأريغلا نهودةعلاوأ تخالا ةدعق تخالاوأ اهمنمددخالا جوزتكو دورنا اكح 0

 قدر رْغَمْلا ىذاقلا ىلع بحصو هملسم ىمز جيو زتولامهنمو ىدنفأ حونةرحا ةدعى ةمالاوأ هعنارلا ١

 هدهع ضقتن.ال ةل-5ىفزاذا هنا دود اى ىنأبو ىوج ةلسمدمان ىرستلابالو هدهع ضقتشالو

 دلولا نوكحي وبستلاه:هتدش تداواذ اند سافلا ل..ق نم ةلسملاب ىذلا وزن ناكث يحواض»أ
 رب_هاولاق مهما ىرتالا كالع نا لهأ نمهنال ةؤسمة مان ىرممت اذان ذك كلن انوكينا عش واملسم ْ

 6 هدد هن الاسد أ | لس نورك ١ وتد:”أعداف تدلواذاف ر_فاكلا لذ نم بللاص اذا همسي ىل-ع ْ

 نايساك فار 2 :لادلو مأ تمسا اذااك اسمتعق ىف ستات ااهفك- #!نوكو اال



 56 (نيكسمالنم ىلع)
 كل ب يي بسب ب سس بص سس سو ويرمبرب

 غلاباذا ولا ياست همزلب ليريخمالةياورلارهاظريغ ىو ةعلاو أ ط_سولا يات نيب انضن رية ىأ

 88 لفايك راك ةيهتتاا تعص نوثلا سنع نيءاذا ادا سالو هفةصوق

 ردنا نيهاش هيشلا لاق هفصوف غااس مل ناو بونراهما مصر ردملا فلا فاذحلو هفضوف غلام ناو

 ىأ اعيجدمقملاود.قل اىل_ عب ص:مىؤنلا فرس ن|لاقن نان .كعو هفصوف غااس ل ناو هلوق نمدارملا ام

 ةغلاملارهملا قرزسفذا تدان هيف ةغلانملاو فصولا سد قرغلان اماني هرقعتو ها فصو :> وم ناو

 هلاهجلا وجول ةرمستلا ةدص ىنتنئالصأ فضو مولاضد أو ىهتنا اذكه ضرعو اذكه لوط لاق ناب هفصو ف
 ةريشع .1ءولو طرتشتالف ف صولا ىف ةغل ملاامأ فصولا لصأ دوو نم ةمعستلا ةدغل ريالف سفح ف
 هحاشرتك اهتم وكن االاد_جاهلف لو دلا لق اهقاطولو طقف ةرمشعلاااهلذ هقصنم بونومهارد

 اندنع كلذ كف ريزت اور | ىامأو هلوق) رهن ةيعستلا ةمعارثكااهتعتم تناكولو ةسخلا بوو ىنبفي ناكو

 ءوسنملا قجرنصو لام هنالةسئاخ للا نم ندلا لممامل ن اككالط ناكول هنالارجج همل اراثملا نوكم دمق
 مامالا اذع همر لح همال ىلو الاب ى: علا ثاثملاق هفلتم رمذد ور ريغ عيب صن .قاولا قو لامءالط) |نان

 دععلا اذه ىلعوأ سءزوهاذاف لا نم ندلا اذه ىلعاه-و زتناب نيلالحاناكو لو دم لوق ىلعال

 ةيراجلا ةعقديعوال_تندلا اذه ما ناكىو رهوهاذات ىو رملا ب رولا اذه ىلءوأ ةيراحوهاذأف
 تالا لدر ىلوالاب للا ارهم بجو نيمازحاناكولاههناه-مالاك مفرعو ىورهلاة ع ىورع بوو

 تلاذتونرخما اذكورارسالا ىف اكاقافتاهعلست ىلعربحتإ جوزلا هكلمو قرتسافايب ناكر تأ
 3 ندلااهةراور فا دعاصف يشع فران اةعقورجلا نمندلا اذه ىلع اهجوزت عئادملا فو

 1 هلوق) الثم مدوه ادافرخا اذه ىلعاهجوزتولاك مان يمارس اناكو ل هلوقورح ر ملارهماذ ىرخا و
 نيعتف ريغ وجو نم مع تدعو لسملا ىلع هباحا نكتتمالر ,زغ لاو را نال (دساف حاكنلا كلام

 ذا اذك ةيمدتلا ةلرتب حاكتلا دسفب الكف سكرت ىل-عديزمال ةيمدتلاداف لوقن نضو عس.ملاكداسفلا
 ذاقر# كا دوا أ (حااوسكعفوهلوق) نءلا ناس نودن زوخالذاع سلا ف الخ تدسف

 ىلعوأ هلوق ن م نتللاقوزت نال عجرباو-ك- ىفو هلوق ىفريعش ا د.ءوها ذافر ذه ىلعو ا ل خوه

 رمندملا اذه ىنعوأ هلوق نمخراشلا ورك داعلكش الوروهاذافد.علا اذه ىلعوارغوهاذاف لحن اذه
 .ءوق  لةلار ما بف (ما ةفيشحىأ عمدجتو هاوق) نيهاش عشنا نع ءانزددم قساملل حو هاذافر +

 فالح نم ىمملان اف نيءحاصلاد:علخحا نمندلا اذه لماذ ب>اولا نؤلكمد 6
 .اهفذح فوالا (حناديعوه اذافرح اذه ىلعاوجوزتاذاف هلوق ) ىع هل ةريعلا نوكتفهءلاراش أس

 حارااوهاذه نا انمّدقو هيلار ع كمان ارك ذو هلق اذ هركذدق هنال لضأ لع ةياسم لت 0

 فال_خريغ نم لثاسملام هى هملازاشابوجو هموهقمىجاب زلا مالكنا مّدقتو مامالا به ذم نم

 ققاوملاب راوصااو تاودلا قال اهل“ هرهم بح لوهاذاقر ان هندلااده ىلءاه-ورئاذاو هلوقف

 ريد سو طا هحراشلا ورك دام نارهظ مه_لاراشملا بوجو هبلار اااه اهسكعىفو قساعف هلوقل

 هذهو هلوق حرعش هدر صتلا قأساكم دنع نمسنج رجا عملخملا نوكل دع بهذمل ةءسنلاب لكما
 مامأل !تهدل ةمستلابهثال ةملار اثاااغا سك ىو هلوق نم ى سام ىانسالف منا ىلا أ ىلع ةدقمملث داسملا

 نافالدال حاضالانءزيستلا لاق: ملا لصأ ىلع ة ملم لل ءاملاهذهوهلوق) تيوصتلل هجاحالف

 تدك لاو ىمم-مارما -ءملاق هسنح ىف دا نم ناك نأو هسن- نم ىعملا ناك اذا هيلا ارا اارمتعملا

 اسي وروه اذاني الخ قع هج زيان يتب ىأ د طاح اود خ دكا اور ناوهو عب رذخلا ف

 نالدد او سنجد لاو را تلقامتاو ةياغلا ف لاقر 4 ||ذه ىلءاهحوزتول موراش الاناراشعا ل لارهم

 اديعرمس رح اراررمص : نق دمملا نال سدح | ىلد 250 :فرثؤ» القرا ضراعو ةيرحا ىد , الان لصالا

 "اور افيو ىأدنيول عبد اخ الامتمت ماو لخماادكو ىهتنا حر ارسان امنعلا لد.ةريغنم



 (نمعملا تف نه ىفاثلاءزحم ١ هرم

 | لدبلا بصامناو لصالا امل بجومال هنال قانعلاو قالطلا فالذت ع..لا ناك ةمجمتلا تصمادالا
 لو دلا لمق تقلطولا ما فالخالو ىبلدز ضوعب سداهنرقملالاملانالرارقالا اذكوةمعستلاب امهف
 | هفارت“ال حوف ةداعا ملعديزب سكوألا فصنو ةعتملا هل مق بجاولا نال سكوالا ف ضن تح و
 | محل اف ةياردلا فرصه مو تنجو ةهتملا نمل-ةأ ناكول لقالا فصن ناد.فب اذهو ةيادهةدايزلاب
 صقل ادعولاكس كولا سوماقلا ىف لاقةدئاف فلا نعرهم اهل مةعتمالا سدل لوخدلا لسق قالطل ا.
 سرف ىل_ءاهجو زن هنا ىنعم ىلع ىنعب (راجوأ سرف ىلعو هلوق) ىدنةأ حوت دعّمو مزال صدقنتلاو
 اذاقنيها_ثومشلا ,رك ذناوصرعغهناف طسو سرف ىلعاهجو رت هنا ىن.ءلا لافامك ال لن رل ا ىفاكطةف
 طقفراج ىل عاهحو زئاذا اذكو هع امل اس نان واطسوادرق مس نان يد ريك س ءرذ ىلعاهح ور

 امهنيب ديدرتلا ىنعءراجوأ سرفىءاهجوزتولامأو هءون نود هسنحرك ةناودح لك ىك-كااذكهو
 أ اذفو ىلي زامهدتع لقالا بوجوو دنع للا رهم مك نه ىلوالا هلسملا ف باو اك ارمذ تاوج اف
 هناهذ_ه عوضومذا ىلوالا هلْمسملا نم هنا مهو عفدل وأ ناكل فوطعملاف لعفلارهظأولرهتلا ف لاق
 | هل طوال هنال بادو وكح ىنجلالوه# فال ىهدنا هعون نود هسأ> نب ناومح ىلع هح وز

 | ىلعءانب مهفرع بس ىوجلاورقاورهخالا«دتردلا ىف هركذام لعل لوق أو رد ىشدح اننامز ىد.سعلا طسوو ا 3 2 نسووأ 1

 قاطأىّتم دنعلانالهبلع صيص:ةانالا بحال ىش اف انفرعقامأو ضيسالا منامدعلايدارملانا ىلااه |, [ دو

 مهما دق نأ دوسأان م ط_ولاسجود.علاركذ لعرصتق | اذاف نادوسا | نمنوكم نملالا فرصتال ن

 ا اراشمم نكمل اولادكو هلاك وا «ناكن ال وقل اذ در ءعاشه مق كلملا تنشب سرفلا اوأدنعلا 21 سعملاق هنال

 أأرب_2ال نكل راش الاك في رعتلا ناسا نمهسفن ىلا ةفاضالا نال ىدعكهسف:ىلاهفاضأ هناالاه.لا
 ١ دمع ىلع كو رب لاق ن ايه سفن ىلا هفض: وهلا اراش نك ناق هسفن ىلا فاذملا ىف ةعقلا لومق ىلع يعو/ 1

 كلملاا ف تثثدمعأ هلو ىد.ع ىلع لاقولو ةمقلا همز هثارعت نءزحح نافل هئارشن هذخ اوت نااهلف دمر لو 0 ني

 فرعيال طسولان الرمتتو (طسولا ةعئاهاطعاءاش ناو هنوق) هتدمعت هيلعو هكلم قام طسودحاو ىف || تار برر لحوم 0 د
 رهن مالاوه ضخ رلاوءالغلا نمتاقوالا فالّتخا بس دما اريتعتو ءافرالا قالصأ تناكف ةمجقلارالا هدو 0 0 ا 8 /

 لك ذآحاكذلا ىف ىمنم طصنال ع.ىلا ىفانم طصب الامدد:ءنال (اهامرهم بح ىقاشلا لاقو هفوق) 0 (لنإ ف4( لا
 ال دسفتال ىتح ءادتبا لاش مازتلةلرنعماتلعق لامربخ: لامةضواعم هناانأو ةضواعمدقعا .متمدحاوأ] 2 7 زر تعصر ./)

 سان الن ييتاعال ةباعر مول_عمهطسوالام ىمملانوكي نااتطرششو ريراقالاوديدلاك ة لاه لا قاطع 1 00
 سلو عونلا قةلاهج همف امو لدعأ ناكسف نيدناهلا نم ظحوذ طسولاوءىدرلاو دمحلا ىلع تش
 1 عسسل | ىلع ساسقلا نكع هوهنمةلاهح 7 | وهام ىلازاصن مث ةلاومكال حالت ضةنءنا ةكملا نم

 | نال ةمعاسلا ىلع ىنمهنالاكتلا الخ ةسك ]ملا ىلعا منسم هبوكل هعرتانملا ىل ىضفت هسف ةلاهلا نال
 | لئااروم بحوامتا (مانمعمريغب وت قعاوعكتواو هلوق) ىايزعسلا فال لاملاريغهنم دوٌصقملا
 وهاداق هنوقىلال خوه اذاف ران مندا اذه ىلعوأ هلوق ) اهمدعنم رثك ان سدل ةممدتل اداسف نال
 هيلارا ماوه بجاولا نال حبارلا ىلع كلك س دلو زيةرودلا نيتاه ل.ل ارهم بوجو قرص (ددع
 مالكنم موهغملاو مامالابهذم نمحارااوهاذهو ه.لاراش ا |اهلاه .كعىفو هلوقب حراشلا رك يساك

 هنالا هنوكيديق (_وهاذافهلوق) نيهامشلا نءانضش فال ريغنم هنلاراشملا بوو ىانؤلا
 درعلا لاح هأرملا تلعدسلا ةمق اه ناكدلو مأوأ تتاكموارب دموهاذاقد.علا اذه ىلع اهخوزتوإ

 نكلارهم حطصنال همل اراثما ناعم _ثملوا
 : ناك هوقورحة يم ءتلا تعمةدقكتلاب ةدلاملا نع جرا

 ْ ةلاو> هنقةيلاهحلا نال (قامالاف َت ولا قامأ هلوق) اهنع ناك ولهتم5 افناكئأدددعلا ةمئأم

 اذكو جو زلارب_ضو سونا بجو ةيمستلا عمت ىورموأ ىورهلاقولو ىتشس ان اناثلا ا سنا
 || حا غلااذا اذكو هوقو ىلي زلاشمالا تاو نم تسملاهنالةياوراارهاظ ف بوثلا فدوق غلااذا |



 هب . (نمكسمالنم ىع)

 ااضيأ طرشةرصنلابةماقالاذ ا ةثالثلا لئا لل لماش هنال فو ناف هلوق ىلع رصتةب نا فنصملا لع ناك
 نيفلالا بوجولط رمش انه جارخالاففلالا بوجولا طرش تناكناوةرصنل ادةماقالا نال كار دتسإال تاق
 م ه.ل هلوذلوقأو سنو تاج ارخالاو هماقالا نمدار اناطرمشلاىأ لعل فو ناف هلوق ىلعرمعةقاولذ

 جوتن فهل وث) ىوجنيفلالاج جارخال اطرمش فام نال فلاالااهاف هلوق نم ه مول_عموه لب عوذمم
 رهخالاو فاالااهلف هلو ) ل اه-حرذ ملف لوق نا هساءنأك (ىرخأاهملع

 همدغى للا ارهمامأو هباهاض رمد وهيل لص ىهسلا نالف ءافول هر ودق فلالااما (للا

 فوم ناوىأ هلوفإ انؤش طخغاذ_ كفلال اراه اضر مدعثب هتاوف دنعف عفن هاهم ىعم هنالف

 لوءدلا ل مقاهةلطولو (ل كاروفملوق) ةيناثلا ىف مق,ملوىلوالا ةروصلا د (مهلو
 قخالامهيفورحلان ع ةيلالي نرش فصنتناللملارهمنالال مأ هطرمشب قوءاوس ىعدملا فصن ان ناك
 اهلفاهب ل وخدلا لمقاهةلط ناقاهمنرعلاةراسعنا عم نافلالاوأ فلالا ىمملايداربن ا لاق>الا]|

 ةروص |! هلوق) ها فصنت. ال لماارهمو للأر «مراستعا ىلع تدي فلالا ىلعدازامّنآل ف لالا فصن أ

 ةرودلاهذهاد_ءاعق طرم كانغ انولامدعد نعال لثملار ةماارس ووصل لاي

 ةفش ىأدئعُفو ريخالا ةروصلا ف فالح ّناعاواشنأ ىبب زل مالكريش كل ذىلاو غلب اماغلا بأ
 لاقهداز ىزع نعاني ةناشل لاو ىلوالا ةلثسملا فانا نب فالخالو ىناءلانود مي لوال ا طرمشلا ||

 اذاف ناره لاحت اى متصالفةقاعم ىرخالاوةزيفمني-ةيعستلا ىدح نا ةغش> ىنال ندتلاىف

 قود قلعملادوجول مدءننالز تمل او هطرشدوحو ل“ ةد ونال ىناعملا نال ن ادسف.فاعمجادةفاهجرخأ

 هلوث) خم هر دق موملاهطخ ناهلوق ىقةراحالا قع ىس هماهتو هل قال طرشلادوجو دنع عاقجالا .:

 نيغلاو ةعم3 تناكنا فلا ىلع اهح وزتولام ىلعاس اقامه دنءنيطرسشلازاوج ( ناغلا بح امه دذءو

 رطخال هنال قاف: الابةرودلاهذهىف ناطرشلا مصاخاهنايهريسغو ىسودلا قرفوةلمج تناكنا
 بجقتال هتلاهجو هله<جوزلا ن اري-غامزجر مالا سفن ىف تا ” نمفصولادحأ نال ةيناثلا ةمعمتلا ف ٌّق
 نافلاب اه>و نت مولاهفاقافتاةهلا تود ”ىضتقي هنان أب راد و همدعو عوقول ا ىلاةيسفلانارطخ

 لاقهمذ لوقنم فالخلا ن وأ أرماهلوأ لصالا رح تناكن انيفل ايوةأرما هلت سلو أ لصالا رس نكمل |

 امق فال ١ ىلع ةعامم ني ارداون ىف صن دقف فالخلا ىلع ةلدجاو هصمقلا لمس لل. نا ىلوال اوف اا

 مدعلا ةلزنم لزنف هتدهاش ا ةريسي لاحاو عقلا ف ةلاهملا نان قرفو فالخلا اذ همس رصلاق زو

 الهلا لع فارشالا كيرتل ابرطخملا (ةدعات) ةرطاخما مف ناكف هدهاشملا مدسعل ةشحافتمهريغىفو
 0 ةلانس رهملافددر (مه) .ىدنفأ ونه مدعو عوفولا نمد دّدرتءرمانحاكنلا ق.لعتانه هندا ارااو

 نع وعد الو رثك-الا ل ءداربال لبملار عحالاو ل- ةالاهمزلاسُ تناك ناك نراكلاوةيوشل لك ١

 رفد :عو هلوق) نيتيعستلا ةعمنيبحاصلا بهذم سابقو لايكلا نع لالي نرش ةفنح أد ذعلقالا

 الوهم نول عامجالا لمد هس ىلعال لد | لمدس ىلع نيلدب عضمللرك ذهنال (ممانادساف نا اطرم ل ١

 هنا هل صاح (جاديعلا اذه ىلع اهعتكولو هلوق) ىلبز نيفلاوأ فلا ىلع نكن 8

 ةيكحل ىأ لوهجلا ةغبص ىلع (لئملار همك هلوق ) رهن فادح او اس :م دما ةمقلا ىناتتع نشدش ى وج

 ءامانأ ىطعي نا ىلع هلوأ تءاشاب أدخأتل افرام طرش ملاذا اذه ىدنفأحيناكح هلع ىأ ىذاقلا ||
 ميم ( هلكئالذ ف سكو الااهلالاقو هلوق) فلان ءةلالم نرش ةعزانملاءافتنالاةافتا مح هطرشناف
 هحو لكن مةرعستلا د سفاذاالا لما ارهمىلاراص الو ىم-ذاوهاههدذع ىلصالا لدءلانا فال
 علل اكراصو ةفستلا دسفتالف نمل هنال لت رإلا نام افكا ءادقو ىممملا باحانككملو ||
 |دقعلا سفن بح هنأ ل ءلدب ل“ مآ اروموع سالب ولاة نادت ود ةالاولاجر ل

 هنعلدع الف كلا ف لوخ دل اهلاح موقّدم عضمل اذ عمم |ىةعقلاكعضيلاةمق نالا ذهو ةيع-تربغنم |

 ١ 2222 2 سل ل ل م م رم ا ميمي

 ى ل



 (نمعملا تف نمىنال | رج لا) 0

 نيلثلاىلادوعي فصتلا تضمقوا هلو د دع ف لالا تىهؤو فذطمملا لوقو ف لالا ترق هلو موهغع

 ةمذى (قاملاتيهووا هلوق) ره هريغو ضودقملا هل تيهواهناغصنلا ض.ق دعب فلالاة به ىنعمو
 فلالابد_ىقتلا موهفعحب رصتوهف ةمذلا قواناكحان .ءم(رهملاضرعلاتدهووا هلو3) جوزلا

 له لب هفصن همه لعشن ال ضرعلا تدهووا فدل لوق ناهبف (هاكواهفصن ناك ءاوساةلطمهلو3)
 تيهوولا كو هلوقب ملا ناك ءاوس هلوق لدباو هرمغو نمعملاب قالطال ارمسةولق نك لوا انبعم ناكولام

 اماعع.-رم هلوق) دقنلا فال ضرعلا ىأ (دقنلا فال-وهو هلود) اناوصناكل ضرعلا فصت هو

 هتباغرخ آ اًثيشاوملع بوتس الف لو دلا لمق قالطلاب هت نام نيعدل ل هنالذىلوالا فامأ (ئتب 2 ا 7
 اذكودوصقملا ةمالسدنعسسلا فالح اء ىلاسالو قالطلاريغرخ 5 بدسب تلصح ةمالسلاهذهنا || راضي هزرب 17 تو
 لقاهقلط مثجوزلاة مذ ىفقاملاتمهوو اهريغو ضو.قملاه-داك فلالات.هومث هنا تضمقول | ن 0 0 را

 نعام ىلعاهح زتولاذكحو راك هقدتسا ام نمعهملا لصوذا اضن أةئشبارماع عجربمل لوعدلا هل

 هق>- نالئشب اجماع عحرب) لوخذلا لبقاهةلط مئالوا هتضمق هلكوأ هفصن هل تدهوذ ضرعلاكُنيسعَلا تالي 6 اهلي
 ناك ف نمءترامهنال هل الصودقو لوخدلا لمة قالطلااتهج نم ضوعالب ضومقملا فصن ةمالسإ ”خيب م هده 20
 2 رت يرد ال- يب 9 ام 9 م 0 . ت / م ه6 رو تي
 ضرعلا هل دس ىئذشاهملععوجرلا مدعن|لءاورردئشب عج ربالد هدوص هلل سةرهملا نبع روهوملا 0 06000 0

 اهاع قوس ل وخدلا ل.قاهتلطمث هل هتوف | ه دنع ب.عثول ىدحاه ردع سعت ملاذا اعدم

 اهناكراصفن علا هقاقحما لطب ودرلا عنتمااس- اقارنع بعت الل هنال ض.ةلا مون ضرعلا هو فصل

 قالطلانأربب لو ة.حلاواءاربالاب هتمذتئريهنال(سامقلاوهو هلوق) ىليز رهملارب_غرخآ !نبعهتسهو
 انمع هترهواهناكفنمعلا فالح |ةلزْنع بدسأ |فالتخ نال قدس اعاراع عجريف لو دلا ل.ف

 وهولو_دلا لة قالطلاب هقكس امننعهنلا لصوةنا قيساك ناسدتسالا ه-ح و رهملا ريغ ىرخأ

 ةيناثلاقالاقو هلوق) ىليز دوصقما لوصح دنع سدسلا فالتتخ اب ىلاسالفرهملا ف صن نم هتمذةءارب
 فمي عج رهفصنلا تض.فاذأت هفصنب عج رركلاتضهم ولاا (تضءقامفصتب حدر

 3 ُ ورز.  فحت تارا .

 ريغيرهملا صن ةمالس لوخدلا لبق قالطلاجوزلادوصقمنا ماماللو لكسا,ءزعلل ارابتعا ضوبقتلا | 7 ان هلق ل
 حراشلا ولف ىان زلا فاك ةفن- ىنأدنعىأ (ةثاعاملع عج رمدنعف هلوق) لصحدقو ضوعأا *ةفئرم 0 ل 7
 نم لقا تمهوولواهصن اب زل! ةرامعورفزاريعتلادوع ماهسال اعفد ىلوا ناكل ريمضلا عضوم رهاطظلاب * ليم 3 هيلإ 5 4 م

 نملقأ تض,ةولوهلوة) ما ةفينح ىأد_:عفصنلا ماةىلااماععجربقاملاتضيقو فصلا ١ هع 1 3 : 1 ايها 0
 اهماععجريرلاذا هنا ةيولوالا هجو و كوالا, تاع رهثلا فاكمذهو قادلاه|تيهووىنع (فدنلا
 امهدنعو هلوق) فصنلا نملقأ تطرق اذا هدنعع_جربالن اىلوالا .فهدنع رهملا فصن تضنقاذا
 اف هعفنم هءفام طرش ه]إ صاح )خ اه>رخالن ا ىلعهلوذ) ضو.قملا ف مناهنال (ةنامابملع عجرب

 هوكور#لاك ل<الامم ناك ولف هن عافتنالا لصامنوك. نادمال ن كلاهنم مر_كعمحر ىذاوأ اهمدالوا
 ةءفنملاكإ: تطرشولامااهل لُلارهم لك الاو مارا لطد واهل تمج و ادعاصف ةرمشع ىلا ناك ناف
 طرشوا هنا فرعهيو طم افاذك ىلا الا ال سداف فوبملوهدلو قتعن نا ىلع لوقي ناو ىنجال

 خالا ىقتعو ةرضلا قالطىف دلل اودمةوىلوالابىعدملاالا اهل سلفاملع جوزتلاك اهرضن ام انا
 رجا خالولا ناك اهنعىاق ناف حاكنلا لويقب قةءوابعجر تقلط ردصملاب ناكولهنال عراسضملاب كد

 هنقونا ادعو نوكل قالطلاو ىقتعلا ف ع راضااةغمصب نوك:نا ددالو لاق ث .>رحملا فام هدضو و
 فلا ىلعاه- و زئاذا[كرد_طملاهطرشاذاامالملارهماللمكم و قءلط:لاو قاتعالا «مزان الالاوأجمذ
 ةأرللوامههقوننا ىلع فدودنالو حاكتلا سيفتي ةرضلا تاطوالا تعا مترض قالطوأ امخأ قدعو

 ردت ىلعارهمو ريدقت ىلع ارهماف ىع# هناوإ صاح“ (لا ماقانافلا ىلعوا هلود) ا طقف ىعنملا 1
 تاقناق (ماقأو فوناق هلوق) رهن نمفلالا مدقول كلذ كح لب طرش ريغ فلالا مدقتو رنآ

 أ
 نا



 66 (نيكسمالئم ىلع)

 واولانا معاو ىفانتلامدعةعضلاهج و و رهن هراملو صن ناش اهملو مدخت نأ ىلع ةرسوا اهدمس مدخم
 لوعفمهنا ىلعسصنلاب (هتج وز راهمالل هلوق) وا ىنهعةنتفلاو قاشكنالاو ىنحالاب ةطلاخلا ىف
 ناف رابخلاب ىو خص تاسةؤ ىتدعلا صوعب سفن ىتمج وزننا ىلءكتقتءااه لاق (هسننإ) ردع

 موقت مريغاهقر نالاجمم# ماع بحال مامالا ل أقدلو م اواو رمق رملعف تب ناواهل مرهم هلق هج وزن
 ا نآرقلا يلعت ىلعاهجو زيول لئلا رهما بص ىأ (نآرقلا مياعت فو هلوق) حفلا نعةيلالمنرمث هدنع
 هيف 4) . تازاحالا ىف أس . ةماقالاو ناذالاكملعر- الا قسال اذهلو باب زلاع سدلام ىعم هنال
 نا 8 ول 6 هنارهاظلاو هرعت مدن ناىعشفق ه.لعوهةفلاون أرقلا ملعت ىلءرامتسالا زاوجاوراشخا نيرخاتملا نأ

 / 0 9 353 7 فلاخوردورهنورح ملعملا موهفم نم سدل غور او ضعبلاةدارا ىلع ةنيرق تماقاذاالا هلكملث همزلي

 مى

 لتلا نعم هناالا لام ىعدملاّنال ( هتمدخ ةهقافدلاقو هلوق) ىحماد.عرمشلا نعلقنا 2 لب ذرتلل ةمدخلاتناكوأ عنمتاءاوزوحتال ةءدخ لكس يلف همدخ هنوكض رفرو قخالا اه ةمدخ هنوك لس مدعرهاظلاو ق.سايك ةضقانملاناكملىنعب هبه“ دا الفاحل ةمدحت ملعتلا نايل هم لال نرشلا
 لاع تسلرحلاجوزلا ةمدخ َنااههفو نآرقلا ملعت فالذريغلا دمع ىلع ج وزتلاكراصف ةضقانملا ناكل
 دزعفامب عافتنالاو اهتيع قاقممسادنعةحاح او ةرو رضالالامريصت اعاو لا هءف قس الذا هققح

 لاقو هلوقإ ىلبز لئملاروم سيف اهو وراك ت راصفالام لعحتالفا ملاةرورضالا هع قاتدتس ا مدع |
 دق لاقف من لاق نارقلا نمئث كهمله مالسلا هلع هلوق ملعتلا ف هلوق هجو (خئازوحىفاثلا
 ةدلط ىنأ بو زتكن اك ف نآرقلا نم كعمام ةكرمب هانعم نال هيفهل ةخالو نآرقلا نم كعماعا كتكلم
 و هنكمل ف صن هلام نوكيناطرتش ىمدملا نا ىلاةراشا جضرفام فصنف ىلا: هلوق ىف نالو همالسا ىلع
 30 . نار 3 0 نمزئشبارملع حوج رلا ءزكءال ىوةاشلا هلاقام ىلعو لوخدلا لق اهةلطول ضو.قملا فصأب ماع عوج ا
 2 تمي بسلا, نهضت اذو هدنع موقتم لام عفانملا نا ةمدخلا ىف هلوق هجوواهب لوخدلا لبق اهةلطاذا ىعدملا
 / 0 عورشملاناانلو هد بع هم دخ للعو او رح هم د> ىلعاهجوزتاذا[راصف ا همعضاةءالازودو دنع

 1 1 در ورشلا د ةءلانالامرصت ناو بص غلاب نعغت ال ىتحانلصا ىلع اع تسيل عفانملاو لاما ةتبالاوهامنا
 6-0 لاح هتمدخ قمت الف عوضوملا بلق نم ه.فاملا جلست نكال انهواهعلست نكمأو اهملا جتحا اذا
 ثدح ىنعمءالوع مد هنالو هديقر لست نم هيفا لاما الدرعلا همدخ فال ةرورضضلا تمدعناف

 اهمدخهناىلاربشب اذهورادهلا فاذك ةضقاانمال هنالوتآّرح ةمدخ فالذو ضقانتالف» رمان ا ومد
 ىنحأ هنالاهم دذعال هنا ىلاريشم اذهو ةمدخلا ةهقب جوزرلا ىلع عج ريو ةمعصلا ييمصلا نا ةراسغلا رك ذو ١

 جورتلاكراصفز<غلوهاضر ريغب هتمدخ ىلعاسوجو رئاذاام لع لو ةوهوأ فاثكتالا نمنمؤيالف 1

 |يةغ عر لعاهدكت (هه) ىلا زدرعلا هعقب جوزلا ىلع ع مجرب ث>هالومز<ب و ريغلاددع ىلع
 ني وزلا كارتشاةداعلا ذا اف همدخ ضم مل ىع ران اةمضلاي لولا هوو ل-لارهمروجو عدالا]|

 زوال .رذلل ءاأرأتسااذانمالان ا ىرتالا هّتجو ز جوزلا ةمدخ ب ان نم سدلف مهام لاس مامقلا ف
 فلاوهلاةفهثنأت ز والرك ذمساالا (رهملا فلا تضسولو هلوف) هءلالثرش عج ىيرالواو

 جوزلا عجر هل وقل اي صم فلالا ىندملالمهاردلا ىنءلمهردفلأ هذه موق ىفثدنأدلاو فال اة هنو
 نيعةشانهملا لصن لو لوخدلا لبق قالطلابر_عا|فصند رتنااهملع بحيدتال (فدتلانابملع
 دقعلا هلع در وام نيع ىل-ءدرب مسفلا نال حفلا ىف اذكفد._ةعلا ىف نيعتتال مهاردلان ال هقعت ام
 ضورعلاك وهنا عم ناكولف ىليز اهتدمعت مدعل همذلا قانوزوموا ال.كمرهملاناك اذا ازكو

 هتعقب عحرنو 0 افل !تيعلابهدرا واق بيعلار اخت هم تدمرو هيؤررامهريملو انعم نآك امدرال سدو

 ىهذلان مةرقتلاوريتلا ىف اوفلتدتاو لوا ناكل اعأس اهدح لدياوإو فلا نع ةللالتتش اه



 (نيحملا 3 نمىلاالاءزت 0

 بدي ني_سملاونأهلالو 4 بحال اهعاستما ةءعنار
 اهقالط اهئطو لق ناكو « اهقاد_صنيعمىتلا ىهو

 ىفةعئاا احس | ىفهريغو ىرودقلا نيد فال ىلا لا نيسحناوبأ هلالو هلوقب مظان اراشاو ىوج
 هحونا)_ءاودانمدق كنا الا لود. هريغو بحت الو بحتالا هنأ, لوقب ىرودةلافةعبازلا
 نع كفْسالعضنلاءاغتباواش شذ خاتالا هنأ وه ءطولا لمق تقلطاذا ئشاسحل مسد ملىتلل ةعئملا بوجو
 لك! تست ةعاملانا هنممهفي هلال لاخ نعول ال انئتسالا نم فنصملا هرك ذام نا ماءاورردلاسملا
 نال مدن الف ىعتملا نمبجاولاءانثتسا نوكمف كل ذك س لواط به تالامناف ةضوفملالاةقلطم
 نابروملا ف باحأو ىندع ةدايزو اسكت« ناك ن او مه الطص ىف بجاولا ىلع قلط» ال بحمل مسا
 ناك (تجاوهنافهلوق) لاخالف حالطصالا ف ههسملا سذج فال بحاولا نال عطةنمءا:ةهدسالا
 بحت دعما ناقةروصلاهذهباصوصةس ل بوجولا ناقد ة«تملاريضلا عجرم ناقثنأةلارهاطقلا
 اهانق نمتءءاحاذااما هلق نم ةقرغلا تءاحاذا اًذهو اغلا فاك ل وخدلامدعدنعّةدسافلاةمعمتلا ىف
 اذ لودر عقو عامسلا نا مامحلا نيارك ذ (ردكلا ةضوفملاوهلوق) تفل نعىوج بحتن الو بحتالف

 هو نا|:عشركذو ىوج عاملا مدع ثيح نم هلعلو تقلا ف بر غملافرطنو تلف حراشلا همدق || ٠ ١
 ىعمالفءاوسد-> ىلع ه راى تفلاو ر.كلانال ىننعلا ةرامعقاكضعنلاىلا جنفلاو زعريظتتلا
 مالسلا هلع هنارع نبا نععفان سب دح (نادقعلا لطب ىفاشلا لاقو هلوق) مفلاب ضعبلا صيمغل

 ظو رشلاب لطسال اكجبنلا(ناانلو ناحالا هب لطبق بانلا اذه قكارتش الواح .وكتمفمتلاوارهمأ|

 دراول |ىبونلاو ةملكل ارةرهمقلا كرت, الو هوقو مدلاك لاع سدلام ةدعش د سفر الهنا ىرتالاةدسافلا

 قمهتداعهءاع تناك ام ىلعرخ 1 ئذ هدف بح ناريغ نم رهملا ةمه-ن نع هتالخا ل>|نمناك امتاهمف :

 هلدجوالف اموكتمفصنلاوارهمعضبلا ف صن لع هلوقامأو ةهاركلا ىلع لوميوهو ا ةيلهاحا

 اهنال كارت_ثالا ة.-الصلهيفدقعلا لطم ثدح نيلحر نماهسسفن تحّوزاذاام فالذ قاقتتسالا

 مدعأر ردلا بح اص ىلءاوضرتءا اذهلو (ما اومجأو هلون) ىلب زامهنمدحاو لكل ةحوكنم ملصت :

 لاقولاذكول-لارهمبوجو يسحلا ناكن او (اراغش نوكمالو حاكنلازاحهلوق) طرشلا اذهءركذ
 سيلف اقادص | ولع<ملو هتنن هح وز لد رخكالا لمن لوك ةندلاقادص ىتذب عذب ن وك, ن !ىلءامهدحا ْ

 هراد بكس ىلعاهج وزيول هنالة مدخل ايدق امهدنعل ثلا رهمبج وودقعلا مصفاروم لصتال ىو ||
 نمكلذو و جرا ا نم اًدهسفنل طرتش موه ضرا عر زثنأ ىلعوا املع لجتاو أهتبادب ولدوا

 نعم ةحاملا ناك هي تقحاوا لامعفانملا.ذهن ال ةمعءّدلا تعص ةءول_«مودم نايعالاعفانم

 هضراعر ثنا ىلءاهحو زتولامجراخلا نمئث هل نوكم ألن اهضر | ةعارز قدالو لاق عيئادتلا ا

 ناول ودخدلا ل دق اهقلط نا هبعن روض هرالا ممر ا فصتاهرهم ىلع خف تد.سقو مص اهرب ففصذلاب
 هردب ىهعر رب نا ىلعو للا رهمال هلع لثمرحا ف صن اهرهم لعحاهضرا أه ردن للم اعلا وه نأك

 ىقاملفلا خم ءرذرب ىه عرزت نا ىل_ءو هلوقو عما نعىهتنا لم ارهمس> و اهرذس اهضراوهوا

 ج راسنا نم ئثهل سلوا هرذبب هضرا عرزتن ا ةءار زلابدارملاو لاق ثم>ردملا نع ةيلال رمشلا

 تعدتسااذاالا مدنا ةمدج ىلعوا هئمأو ا هدمع ةمدخ ىلعاوج وزتوأ هنالامداخج ولان وك لسقو
 قأساعازارتحا ار هنوكب وةمدخ ا ةعف ىطعتو عنمتاهتافةنتفلاو ف اشكنالاو ىنجالاب ةطااخما
 نا ىلعة ماج وزئول عندرحما قهنمىوقاّةمالا ىف هم للعملا فانلا ىلب ةمالاوةرحلانمد رك ذاعف قرخال

 مدد



 (نيك الن ىلع) ١ه

 ةول_خل|مصن ناةقفنلا ب وجو سا.قو نيرخأتملا فال: | همغف ءاطولا نم ةولخلا ىف هنكك لولو افق م

 مدعل مصن ملا هدن تناكناوأ» الالم وتالاهمال ولذا تعم اكيشناكناابنا اهقفت ىمو.رطلاراتخاو
 تااةفافرتف اولور دو خمور قحمسا ”[منافركملا فالخاهقح طاقس أن ةضار تناكفاراتخأ عضملام

 تاق كيوان الاول رهكا هلقمن اموعتسواك الاف لوةلاف لوحخدملا لق عبو زلا لاقو لوحتدلا دب

 هور ةينارنا ع رسما |,ملعةَّدءالورهملا فصن بجوو طرشلادوجو اننا تقلط اهبالفن قلاط

 عط سلا ىفةولخلا مص ثدح ىندعلا ىفام هفلاختوردور هن مطسلاوءارعصلاو قد رطلاو (ماحلاو دجصملا الذم
 ملاذاام ىلعردلاو رهنلا فام لو ناطم>هإ ن اك اذاام ىلع ىنعلا مالك لمحت عدجلان كىوانهشملات
 اذا ىعطسلا ىف م و هلاف ترم ى 25
 مهو .ةلاناسحسا نكد :ممأ ةهدص ولذا تناكءاوس (ايفةدعلا اس طعحتو هل أوق) رتاس هل نكمل

 اذاالا بصأل تدر هما الط رتغلا قس لاطن اف ناتدل هدالفدلولاو عرشل اق->ود_علانالو لغشلا

 عناملان اةبأن ا اك سكرت هر ققرودقل ارك ذو هباحا ىف طاةصالف لام هنال هول اتدص

 مادعتالو دعلا بالر م كيلا كول اعلا حت اعرشن كنا

 هوا |هدصدنعهلوق) ىاتعلامالكر لمتلا قهدنأ وناذضاوو ىئاترعلاةاتخأوة قعد كلا

 ةدعلا تالادساف حاكتلا ناكولف فلان ءىوج عيمسلاحا اكنلاىفىنعب (منا عئاوملاراهداسفو

 رصحلاو طوسدملا نعلن ل ,زلانالعا (ةيعسته مذ حاكن ف لوحخدلا لق ةقلطماوهلوق) ءاطولامالا
 اهلةعتاا نا ىرودقلاتاللكشم ضع ن نعلن مثار هما ىعماذالوعدلا لمق ةقلطلل ةعتملا ناصح

 نمدا اراها سلو ىهتناةعتملام اقماهتحىف ماقرهلافصن ناللاق همسمالو ةنسالوةمحاو تسدل

 ل اذهنافالدخالا ل اغاو اهربو ناسحاهنالافافثاناش , لب هلعف ىف باوثال نا بمسملا نت

 ل وعن ىدانعلا نا نراخلا مدلك هالظظ (مناىفاثلالاقو هلوق) رالوا قالطلا ماكحأ نموكح

 حراشلام لاك ىةريخالا ةروصلا ىههذه ذا ةيعد هم ءفحاكت ىف لوخدلا لق هةلطل ةعّملا بوحوب

 نماهللسام نالابب لوح دلل ةعتملا ست ديادحماق ئفاشلا لافو لا تخول زلاماللك-] فااختوهو

 ملىتلاناريغة شح وال اعفد بف قالطلاب امش وأ هنالو دقعل الب اةمىفال عضملا لب انتم قر هما عممج

 نءفاع ةعتما ناانلوامناث اف بحتالف ةعتملا قب رطب رهملافصتاف بح وارهماه ى ممدقو أب لخ دب

 بجو لوقن لب عونمم دقعلاةلب اقم ىفال عضبلا ةلب اقم ى اهل سام نال هلوقو هن :ماثيشالو هعماحتالفرهملا

 بج وامهير رقت: لودملااغاوأ مملوخدلا لمق ع. .يارهمااطت ناحل ناك ادا فودقعلاب رهملالك

 اينضوأ ل نءساوج ناحربغوهو هلوقو ىههنن | قالطل ا ةبعورمشل شاحصالا ىف ناحريغو هودةعلاب

 ع لا نذان لعفام لعف هنالا مناخ شاعالا ف نكس مل كل ىا ارفلابامثحوأ هنااناسوربدقتو قار لا

 بهذ. .سذلاب ااه ولك نأ نكك(ةريخالاةروصلا ىفهلوق) ةيانعةعتلاب وجوب ةمارغلا هقول الو

 ةعبرأ تاقلطلاناراعا (ءطولا لق ةضوفللالا هلوق) ىليزلان عى“ .سأم قانسالف مدقلا ف ىداشلا

 قفاتخا ىب | ىهوارهماه ىف جمس كي ةوأطوت مل ةةلطمو ةهاملااملبحتف | ارهمال مس لو أطونل ةقلطم

 امك بس ناتاهف ارهمال ىعمدقو تطو ةقلطمو ارم ف مس ملو تّنطو ةقلطمو [4هعتملا تانمسإ

 تلسامدعب قالطا انامثحو أ هنالالو أ ارهمال ىعمءاوس ةعتملاا نب حت اهثطوااذاهنا لصا حل اف ةعتملا
 نعلا*املعضعب مظن دقو بجاولا ىلع ا دئاز اء ثاسرمطعي نا بقسدق عضملاوهو هبلعدوقءملاهملا

 هلوق قالوالوا بت "وأ ةعتملاامفبحت ىلا عضاوملا
 اعتعنا زاب هد_حاو +« أعد رأ نرص ء 0

 قيقحتاهرهمف نك لو + قيلطتلااهثطو لتق ناكن
 ردقءطولاذاالوأ اهدادص 5 ىدهست نيستا

 « تامل دما الا تا ل
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 (نيعملا خف هع

 ٌ 0 دئارغلادقعىف كل سقتوأ: هوم : سمل|نعةولختادركت طرشي رهن حاراوهو ١ اهتنب هيلع نخالا |

 ئث تحالف دسافلااما جملا حاكتلا فوهامنا ةميمصلا ةواخابوأ توملاىب ملا ضل ا

 | الامو ءامولا ماسقم ةعاقهفةوللان وكتام نومأ ا!تحاص مطن دقو ىدنج ربأأن نءىوج ءطولانالا

 لاقن نوكت
 ليمحت دقعلا اذه وهريتغو «* روصو ءطولال م جيوزلا ةولحتو
 لوبقم تالا عنمو ىنكس قافنا « بسناذك دادعاو رنهم ليمكت
 ل.>ربتدف قارذ نامزاو-عار +« دلو امالا اولاق اذكو عبراو

 ليقلالوالاباوطلاوال قو *« اقحلاذا اقيلطت هف اوعقوأو
 لرقم تيرولا ن1 هنحرو . لما [ ناسحالاو رياغملا امأ

 لوذ_.مركملاحاك: تنب رست امك اهل داو و اوم
 1 تكي لس كانانكو ةدانع  تدسفام ريفكتلاو * ءىقلا كلذك

 ىوج هماقمةءاوووللا نوكت الرمعلا ف ةرم هيلع بحاولا 0 ءطو طوقس هلوقو

 توكملاب ناذئتسالاىفاهنمىئتكمف ركلاك وزب ةولخادعب اهئارااذا أ ملا ركعلاحاكن هلوقو
 جون هركذاذك نئاب قالسط نمةدعلا ىف ةرح | ىلع ةمال اماكن ةمرح لا امالا اولاقاذكو وق, راشأو
 || قالط نم ةدّدعملاةرحما لسعة مالا لاخداز :ودق مه دنعامأو مامالا بهل ةسنلاءاذهو ىدنأ
 قال-ط نع تناكءا او-فال_ريغن ماغلطم عنمتةدعلا نق عسرالاوأ تعخالا نم عنا فالس نا

 مختل ىلا ماكحالا نمةسعجرلانأ ملعاو تامرحمل لصف فنيبحاصال قرفلا هجوانمّدقو نئاب وأ جر
 هلا قاك ابلعةمح رلا كل عملاهقلط مث اهم ىلتحخااذاوةومل لاب اهجارح ريص»الف ءاطولا ماقتمأ مف ولخنا
 هةةلحخ ىف فعضوأ ضرل كلذ ن وك. دقو تدجو دقو لالا ةمالس ىلع ريدا 2انال (انينعوأ هلوق (

 بوجحو مدع ىضَنقب ل. ءاعلا اذه هلوقب ىوجلا هلكشتسا حاريدا- 2 انالدقو رد هنسىف ريكو أ

 دلا فاو فودوم هخاكتفالاو لاح رهن قنحوأ (ايصخوأ هلوق) ىهتنا وجمل ىلعرهملا لاك
 ريصب امنا هءلعدوقعملانال (رهملافصناف ىفاشلالاقو هلوق) رولا ن نديرها قل للا ثالاو

 بجواسملارطنوت أرماراج فُسكن ء مالسلا هءلعهلوق انلو هنودرهملادكحاتنالف طولا ىفوتسم
 ؟|قاهتسك 0 عناوملاتعفر ثيحلدسملا تل ساهتالو لدي ملوأ لخدقادصلا
 || ضررملانهزمعأ هنال (رهاا فمن هيلع انو. .<ناكاذاالاقو هلوق) ىبلي زعل انارابتءالدبلا

 ىوبلستلا هلع قدقسملا نا ةفينح ىلالو 0006 الا ة ءالس ىلع رادي كحل نال نيذعلا فال

 هنا لعاذا اذه لمق ق قافتالاب زها لاك تيك ندب 1: تنددلو ةماجولر نتن ا دقو دلال

 رذعتباعر ل زن هناي ىخاقلا !يءذا نسحأ لوالاو ىلي ز هن بسنلا تدئال ل زننال هنأ مل-ءناولزني
 قواهترض اوءطو ةهارك ىلءءانب هترضوأو (ثلائا يد ارو ) حفلا نع رهن سعت وا

 تحس لمللا ف نا هيلع ىمغملاو نونا ىف ةيزازملا ف (امئانوأ ىعأ ناكولو هلوق) ىيلب زهركال ىراوخما
 مانلادوجو عمت نالف ىعالادوجو عمل. الاف ةراغ اتحعاذاف ره لا ل ىلا ازكحو

 الذا ارك تناك اذاام هايس م مانلاو علا نول نءح راشلاهرث ذامناىل رهظ دقو ىلوالاب

 ةيزازيلان عروتلا فام فانمالف ٌئانلا هذه طق.ةسس لب ىععالاهب رعشب جالعبالادوصقملااممىف وتس

 قامراتخ |قامهدحأ ةيراح عنمتالورهنلا فاق هنن فما فالخخ (هتماوأ هلوق) بدلا ىلع هل#

نمرأ (لقبالابغ هنوكينأالا هلوق) ىوتفل اهملعو تملا ف لاق هصالخلا ا
 هماع ىمغموأ انو

 اتلطم (رادلاوتدملاك هلوقإ) رخام :دب نول. اع ريمعتلا ه:كتالؤزا لقهدال ىذلاريغصلاب دا ارااو م

 هنوك هولا ةدعل طرتشيالو ىيلي زنذالانالادحأ اموملعلخ ديال ث .<ناكاذاباب ءلاقلغن وديواو |

 افقسم



 هوه (نيكسمالئم ىع)

 ىلع نيقلالا موزل اكل ىف رهظ او سكعلا ىلع فالخلا لمقو ههزاب دم لوق ىلعو ةيناثلا فلالا

 ا هتليق نانيغلاب ل قف فلاب كنم ىف تحوز ةمجاولولا فو لؤالا اهرهمىناثلاد_:ءو.مامالالوق

 ارهج نيفلا ىلءدةعوافلارهما نوك» ناارساعضاوت (عرف) ىفتناىوتغلا هءاعووامزل قب رفتلا لبق

 فالخلا ٌنالرظن قافتالا ىوعد ق نكحارارذالا ناك م عمجملا حرش ارك اقافت |ةمزالريغةدايزلاف

 ىددلان علة ىوجلا ترم ةينالعلا ل قورسلارومرهملا ق.قزلا حاك-:لسقردلا فلاقاذفو تدان

 ىوعد قود#و ةفين- ىأ دنع ةننالعا اذ ور اقداصتب مل ناورساا قامرهملافةءضاوملا ىلعاقداصت نا

 ْ نمتطح> ناو هلوق ) ها اوعدىلعةنيملاجوزلا مقي ناالا|معركتأ ناافوق لوقلاةعضاوملا جوزلا :

 || لكلا طح كاةاهناا ل ىلوأ ناكل هقالطا ىلءنتملا قدأولا:ث لاق (قا.لا هزاواهطح مد اهرهم
 لئاسولا عفنا ىف لاقّدرلاب ط4 | درب هور ىفاكرهملا ىلعةداب زل! فالك لو.قلا لع ف قوس الواضن أ

 هو يم د_عبولو ميعنام_عمالكرهاظو ة نقلا ت اننا دمىقهر ترفظدةورحل ىف لاقدئرب هنارهاظأ اودرأ

 عمصبالانبءناكول ىت-انيد ناكاذا|ءد.قموهو ةنوندبلاوأ توملا
 لحرإ . اري تانإو هدب كال هولف اش ان مادام ذمتأ اهو

 مم ب 1 : دم تبهواهجوزاتلاق (ةقق#”) رهن لط:: نع ردا احا ىلع فةوت اهمبأ طحّنال اهطخد.قو طقس

 0 ا || لبق ناور | ا ف لو. ةريغ نم ةمهلا تح ىدسب ا هرمأ لعمت ا وجو زتتهأرما لك ّنا ىلع كنم ىرهم

 كا 0 هز/.., م || اذه ىل_عودوعب رهملاناراتخماو ضعبلا دنع كلذكت لعبت ناو ةيضام ةبفاقاهد باه رمأ لعجن ا

 0ع 0 لطان ط كلايهاربالا قلعت نال لك_ثموهو رسما قلاع ىننطت النا ىلع هميم

 ناكر. /هص) 2 1 لاقرهاظوهاكط .رشلارءاربالا قلعت تاننمال الم طرشب ةمحلا قيلعت باينماذهناب بءجاو ىهتنا

 | لطباقلاذغ ناو زو هضوعب نا لعهتسك اتالم نا لعد و لطا.نا ةماكم ةمها قيلعتوةي زازملا
 امأوررض هياهقحماذاالا عنمالاهضرم نامعالا (ةأرعاوأ لجرل ناك هاوسملوق) ها ةبمللا تدضو طرنثلا
 نرةوارعشاه-رغب نوكي ناه_:مو معا اوهو ةداعر وفور سكت نع ىرعدال هنال اةاطم عناق هضرم

. . 
 ٠ه / د كفه 5

 0 0 ىلقواروقع نوكينأ الا ه.اك ال عناماهماكتا اولاقو كل ذك ةريغصوأ هلم عما الاريغص نوكم ناوأ
 ل 2 هلو ماهو رعب مق هلع تا دول و هذع هعنع نم ىل_عالو ه.ل ءىدتع الهيال ار وقعناك ناو عنامربغ هدلك

 ا | ل ةرمتلو ىنحلا لوقو تلقا مصت الاهفرص ل وابا عوه لسور ذل
 5 5 17 0 ىجلب زل ىفاك اهفرع وهباوص هقرعت لو ىتدع اودو هوأ 2 عفرع لو ماعوه لخدوا ت>رخ

 عفر ل اذاام فال اهفرعب لهناق قدص» وامهءاقجا نيحاهفرعت النا عناوملان مؤ ريثلا قامدديؤن و

 ىلاهازعو هسكعك ةولخما ةعص نماعناماهجوز هنااهتفرعم مدع ىو لا لعج كل ىهتنا هفرعت م

 نيدحتفب لفعلاو مظع نوكسلاب نرقلاو محالتلاوه نيتي ىندرلا نا اعاو بي وصتالف هيلعو تاطقتلملا
 نوكناغاهنكل (سافنو ض.-وهلوة) جرفلا نم يرذ رود ئث لفعلا قو ردلا فاك ةدغ
 ىرشوهوالا بط دوال هنأرهاظلاواضأ امرمف عرش هنا عمهبهدعدنعال مدلارو رددتعكال ذك"

 ْ هيف ىرياموهوامهنم قيقا امهبدارا لعل ىدنجرملا لوةور هن ىلوأ ناك هنءعربشلا,اوفتك ولف

 | عصالاو ءاضقلاوتارافكسلاو رو ذنماو عوطتلا نمم دعاهم فلتخاو عنام ناضءرء اذان اف فالخال

 نالءاورهتةراوعلاعاجاهءلعو (ءطولاكهلوق) ىلوأ ناكلءادالابد.ةولفرهتةرافكلا اطةساام لك

 1| طوس هيالانزلاب امهد>أ نارهم هيلعف أ مط ىلعو هو حو زف ةاراان ىف زول واخ ابرهملا موزل عورف ند

 هني نكت اودقفتلاوودعااو بسنلا تو.ثو نهم ادكات ىف ءطولاك هديدكل | ةولخما نا معاو رددج ا

 م واخادعب لاقاذات قالطلاتقو ةاعارمو ةمالاح اكن ةمرواهاوس عب راوابتعا حاكن ةمجو ةدعلا

 : رم عل وودح و ةعاسأ |تعقوةريغصوأ ةسآتن اكولو ةقاطرهط لكدنع عقو ةنسلل ايالث قلاط تن

 ءطولال بق اهقلطف اهمال |ذاق تانءل |اةمرو ناصح الا قح ىف ؛طولاك تلو ىرخار مش دعب و يرخا



 ندا نما“: اء هل 0

 منك ةالويم ناكاذلا راقت هلفو نوت هغضتتل 5ك هال لووع لكارهمو هفدصتت نك يلع |
 همجوتلا ىلع تاون فراصتةالاىلوالاق ىوج بو زل ا ىلع هلكب كعك هفيصنت نكمذامول م ناك ن أو
 ىقانسالف دممو مامالا بهذ 1 ةءسنل با ذهو ف دنةنالف ىنعي (هدنع ضورفع سل انهوهاوق) لوالا

 لاكش الف ذئنسحو فسوب ىأ دنع فصنت, دقعلا دعب ضورفملان اندم حاد ثلامااك ى قأ سام

 قال طلا عقواذاامأو قالطلا لق دةءلادع: ضورفملا ىف فسوب نأ فالح نا عام ىوحاهمهون

 حراشلالوق كلذىلاررشو مهمالكن مداقتس : كفصنتلامدع قفسوب ىنال فالحالو ضرفلال ف

 وهو اهل احرمتعب هناىلا ةراشا همف ( أهل هدو كن م هأوق) ضورفملا|ذهف صن ف سود ىأ دنعو *ىب مساق

 وهو ىطزلالاقامهلا-راتءايلاةراشا امهعج هن اكو هلاحر امتعا ىلاريشد حمار دق ىل_عهلوقو هنت
 ةلثسملاف نا اذه نم لصق ثاق ىوج هلا حرمت هنأ لاو هلوق هماعركع 5 يل هقفلاب هنشالا

 هال ةعتملاولاقث محا احرابتعا ىفتقين يدل لك ارجل مهلكت لسعاو جرعابنم لكل وقال الث

 | تناكناوزقلا نخاطسو وأ سان 2 ]!نذةلفسلا ن متناكناذراجو ةفحمو عرداهلثمةوسكن مساونأ
 نال كلذو سابع باو شْناعنعكو رب ددعلارب دقت ى ا ًاريدقتلا اذفو مس ربالا نك لا |ةعقترم

 ا عرد جادصلا ىف (عرد ىهوهلوق) هأ كلذاهتعتمنوكتفةداعارمف جرو تاؤثأ 7 ”الث لد ءأر 1|

 هيفانام ىعو ةءالل اةفماملاو اهسأر هب ىطغت امرا (راجو هلوق) ىوجو ذموهو اهصقتأر ا

 ىأ هلوق) ىهتنااهمدقىلااهتقن و ااه, فل: ام ماارسكب ةففام ار مملاقو ةيلاليترشةأر ا

 اذك(ر ازااذ- هىلعدازيف هلوق) يقال ر م اا ىو ناللملا ب تانلجلا

 ا ةكمىفاكامهرباغت فراعت ناالارازاريسفتلا اذه ى هذا ارازالا نعةفدلملاءانغا الو ةياردلاف

 || حاصلا نعىوج ىرعريغوهو نييعكلا غلمب الر اذا نوف ازو شكلا ا (تعكمو هلوق)ر دارا
 1 متءردقرتقملا لعوءردق عسوم ا ىلعن هوعتمو ىلاعت هلوةوهو صنل ادالمع (هلاحربتعب هنا مدتلاو هلوق)

 ا رت ارتعق اه اطعأولوردا ريقفول مهارد ةسهخ نع صقذتالو |نغ حوزل اول عا مرهم فصن ىلع دارتال هعتملا

 ا كرت لاح كلام مامالا دن دقعل |ةعمىف حرض ( ةرععسم ىهكلاملاقو هلوق) عئادملا ءربم لوقا ىلع

 ا دلحو ذاشْلْوف كلام ماما ةععلا مدس ءوزعنانملك الان ءقانملل ةامد_دأتوهف ةىنتلا

 ْ هنأ ىل_ع طقا_ه دنع مص ال حاكتلانامدق حراش لا نا عماله ف. .كهاوقب ىوح ا دسلا لاكشتساف

 ل ,رك ذام لاعب نان ق.فوتلا هنمدافتسامىان لا نعانل ق.سدق
 || هلوقإ ةيم-ت نوديدقحلا عقواذاام ىلع لمحة علا ناش ءانهورك ذامورهملا ين هسف طرشاذاام ىلع
 ١ تحاوال نينعت ضرغلا اذه نال لوال لامست الدبزو أرفال نديل انا قع ( :(دقعل ادعي ضرفامو

 || امهضارت نورك انمي ضرفلا كلذ ىف قرفال هةلزنملزتاماذ كو فصنتنال كلذو لملارهموهو دقعلا

 || امأودقعلا دنع ضرق نك,لاذا ارهماه4 ضرفب نانىذاقلا دئءهملاطت نا اهننالىذاقلا ضرفن و أ
 اضارت مثهلوق )رهن :داعلابدقملا صال دةعلا ف ضورغملاب فيمتتلا نءاصتتال فصمةءالا:اقىناثلا

 ْ مر م ىأ (ضورفملا اذه ف صن ىهفاشلاو ف سوي ىادنعو هلوق) قم اكىذاقلااوضرذوا (ةرعم ىلع

 |١ صو ورغم هنالدقعلا دع ضورفملا ف صنتب لوقبالوا فسووباناكو هصنو ىايزلا فكه _:ءف سووا

 تحاولل نيعت صورفملا اذ-هنا. نه قسامانإو مضرفام ف صنف ىلاعت هلوقوهو صنلاب ف صنت. 8

 وهو دقعلا دنع :وحوملاضرفلا ىلياعدار اوه ةلرتم لزتام اذككض صدت الوهو لملارموهو دعا

 ناطرش ىلووا جو ز نمالوارهملا سنح نم تناكءاو 3 (ةدانزلا ه-ةمزاهلوق) سانلان سد فرزاعتملا ||

 ءاق.طارتشافوت يصادر يسال ىلعسللاف لقت ناوردقلاةمولعم نول |]
 مزح نمو هنو :دملاو توملادعب اهزاوج مدعروملا قرهظةساو فالح هتمدع قاهتاقبو هتمذقرهملا

 همزادال ىنالاو مامالا لوق ىلع لق فل !ةدايزب حاكنل اد د>ولو ٌةم>وزلاءاسقب طارعشايهريغو جبارعم اق 1

 7 113ه 77 ط6 1727591135 نق د وب ع حج

 فاالا



 4.5 (نيك هال مىلع)

 ىل_عاهجوزتول ةصالخلا قامو فصنو نامهردو ولا فصناغ ناك لودلا لءق اهقاطو ةسجن هتعق

 اذه ىلع لو لوحدلا لبق قالطلا دنع ىمملا فصن اهل ن اكرم ع نه نقأ هتعق بوفوأ ةرمشعلا نم لقأ

 اذاامركذيملوةريشعلا قوفارهم ىعمام كف صنتي كلذكو (اهتودوأ ةرشعلا ىااهاعسءاوسدلوق) ريغ
 ىعماذا ( ةعتملا ستر فز دنعو هلوق) ىان رلا نعىوج ةرمثعلا ةفرعع فرع همك نال رثك أ ىع»

 ةريثعلا ّنالو عرشلا ق ةمعتتاا هذ_هداسفاناق هم دعكراصفار وم مص ال ىمسملاَنالاهنم لقأ
 رك ذي مالوم ىمسوأ (هم- 1 ناو هلوق) ىلايز هلك ذك أز حتدالام ضعن رك ذو عرشللاةح أردنا

 7-5 فلا ىلع اهو زتولام هم الاكمعو طقةرانب دل ا ناك ئدورانس د ىلءاهجوزرولامأ مهاردكا اموملعم هعم

 01 د رمخأتلاو | هنعنيدلاريأتك ارهم حص:الام ىمسولامو تلمقفاونم هنريتنا ىلعوأافلأ «.اعدرت نا ىلع

 0 0 ىحولو (ئطو نا اهلمروماهلف هلوق) رسمماوفعنوكيو نصاصتلا ب اعلا بحوام ىلءوأ لاطاب

 0 ىهتني تومان حاكتلان انه قسامل (هدعب وأ لو دما لق توما ناكءاوس هلوق) ةولخ اب بحي ىتسح
 ىسعخرسلا لاق ل ارهع ىَددأ مهد :ءوئشا ىذقيال ةفيش- ىلأ دنعف اعيج اتاماذا امهئال_ءاو

 ىضاقل !لعر ذم تيك دهعلا مداق: اذا ههتوم دعب ةفمند ىأ دنع ل-ملارهع ىذمالا ا طوساملا3
 0 ور دنا اهنقلوذأ اقف كام غلو صرش طونارعا حوت لجو نع تسد وس ىانا ةيا لاب < ب 5/) ]| ءاتنا هطاقسانهنكمت مك ءادتنا هيقازم نك صلاخرهملاّنال (يتبصال وانا كاني 3 2 0 هلوق) ىدنجريلان ءىوجاضيأ دنع لئلارهع ىضقيفدهعلا مداقت ملا ذاامأ هلم هرم ىلع فورا

 6<ب 3 تلي "ل . ا س كوالا ماس نمةأرماروماغ ىرأ ناطمّشلا نمو ىنذ اطدت ناكناو هللا نذاناوص ناك ن أف ىأر
 هيلعمللا ىلص هلال وسر نا دوش |لامتو يع الا نان سنب للقعم ماتذ ثارمملا و ةذعلا اهماعو ططشالو

 اما ا > عفر ]| ةرشعلا لا هلل قح هيف لب عونمت لا اهقح صل اخرهملا نا مهوقو تدذق اكىشأو تذد عورب ىف ىذق ل سو

 تاير 0:0. تلظ يلي... || بوجولا دعب هتربت ن ااهوربغلا قحلاطب هنهضتل بوجولا عن ن ااه سدلو لثارهمعلا ءابلوالا قو
 نإ.” امم. | عورب فلولا نءانصش.اقنلاةلاح رمل قحل ثار ومّنالىأ لي زءاقبلا ةلاحوف اهقح صلاخهنال
 © كيور "هير 7 || بوصو ءابلا عقب ل بقور وومشل اوهةلمم نيعاهد_هدواولا فو ءارلا نوكسو دحوم هايلاركب
 ا 2 7 7 ور [انزمش فلا اودلاو'الارسك.هنولو ةبث يدا بادصأ حامصتل |قواطخ يلا ءابلا فب فرغ اقو

 ك١ 07 يي ل 3 كا | 9 5

 0/0 لاا هتمءاباوأ:ٌدروأ ةنعوأ تح وأ ناعلوأ الب اناهترافوأ ءطولا ل-.و (اهقلط ناةعتلاو هلوذ)

 ا ا ةوومشب هنبا لس قتوأ عاضراو أ ةءافك مدعوأ قدعوأ غوار ا. هتقرافولام فالخي ةورشب اهماوأ اهتشسا
 0 امتروصرمن طوقسلا دس فو زا لوملا كرا باه الوم نم هت-وكنم ىرتشاولا ذكوةعتملا طقست ثدح

 ذات عسيلان ىكوملا نالاحل ةعتمال ةولخاوأ ءطولال.ةاها رتشا متءافنوأ ةيعست الدم ريغ ةما ع
 هرغص قه و زدقو هغولب دعب غول لارا حاكتلا ريسغصلا م«قولاهل ةعّمال اذكوط وةسلا نسف
 رهمالو جوزلا لق ن«تءاحة-فرفانل سنلورا. تالا لاق ىلوضفلا حاكت هل زنع هنال دحجلاو بالاريغ

 نافروم ىل-ءاضارت مئارهما ف مس لولا ذكوهاغنوا هعس ل ناو هلوق نم قسم هب ىنعب (اهلاص ةلةسملاو

 ةسقالا نال سامقلا,الىأ (صنلاهلوق) ىدنربلا نعىوج ف سو ىنال امالدع امهدنع ةعئمااف

 دعب ناكاذااهسالرهما عمج بوجو ءاضتةموهرايتتامهسف: ىلع كل |جوزلاتي وفن هيفف ةضراعتم
 ابملاعضملاوهو هيلع دوقعملادوءاضأ همؤو عاملا دب ىف عملا فاتأ اذا ىرتشملاك هلع اه سفن ضرع
 |صنالا:هحرفاضراعتف عملاق رياقتلاك اهاو د ناك اذااهسالئث هياعامل بمال راءاضتقموالاس
 مالك ماقملا اذهىفودر الاةضيرف نف مضرفدقو نهو 5 نأ لمق نم نهومةلط ناو ىلاعت هاوقوهو

 دقعلا دنع ضورفملا ف صالا,تنث ف مصنتلاىا (دقعلا دنع صو رغما ىق هل ود) ىلاب لا هعجارء ملعب

 ىعدملا نالو لاق ىفاكلا ىفاكهءاع سا ةءال سا.قلا فالحت ىلع تدئامو سامقلا فالحت ىلع نعمل
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 42 لعل كال_مسالا.هدسقتو كالهتسالاو كالفا زم ط حلا هّدسم ىف قرفال هنا مد ءاو ردا أ

 أ هلود) ) والا كالملا ف كالوتسالا قض. ةلادعب هتمف ىقداز :اعذ اؤثملاذا اهمال ىلوالاب كالحلا ف
 4 .ةطرتشا 5 .- ىتدعةةرسسلا باصن فال لقأ هته تن ادار تعج درر (عا نورت

 ديلا مووت روب دعم فاض هرعوأ ارانسدوأو (اهريغوأ هلوق ١ هيو رض همهارد هرشع هّدعف 2

 هلود) 3 هكريدع م-مضعل مالك رونا هوزعورد ض- لا موق ءامولا لف ىالطد اهنا امد ىئامأ

 ملاك يدقاعتملا لاو رب دقت نوكمف ةيضو اعف دو هن 0 هي ازاحام ىفاشلالاقو

 هيد نم لقارومال مالسأا هلع هلوقانلو ةعفنملا ل دير هملا نوكأ هم !هبشأ ةراحالابهرا تعاوةراحالاو
 نكجلن.“ دحلا دنع ناقيعضأ هو ةاطرانب جاعو ددىعنب رشدم فو ىطدرادلاذ ةأورمهارد

 ع ريت قرطن م ىوراذا ف.عضااو 00 )| هنتسيف اهفعضو قر-طنم هاور قهسلا

 نم ىندتسا (ةريشعاهلفا مودوأ اهاسع«نافهلوق) ىليزدذهلا حم ىواو لا رك ذهن عوف ا

 ةدئاقال هنالالصأ ئث بحال, بحتال ثء> مهاردةرمثع نم لقاهدمع نمهتماجوزاذاام كلذ
 ٌناولصاخ ءامولاكتولخلان أ قيسو (هطول انهأوذ ) ىدنرملا ن عىوج طق: مث بحت لمقو هءاحيا ىف
 |هقلطولاكهنماملءةّدعلابو-ووهو عباردازب نا جذب : وثالث ىدج ايدك ام ايو دقعلاب بحي رهملا
 بوحو ناللوعدلاو هول لا نودي ىفاملارهملالاكبجو:ّدعلا فامناث'اهجو رت رم لو دلادعبانثا

 ره ا لاك اهل نافدوضور تح اتراك لاز اولاموهو سماخ دارنا ىجشو ةوللا قوفا ملعودعلا ْ

 اهتراك تلازف ة ىنجأ اهعفدولو لومخدلا لبق اةلطول فص ل! تح هناقه عقدي الازا اذاام فال

 لدب اواو ردت اهلثم قاد_ص فذ ىبنجالا ىلعو وزرلا ىلع ىلا كسر لو دلا لبو تقلطو

 رهملا توجو ن انم تعال ىلوأ ناك روثتلاورردلا فاك ءطولادنع هلو ”طولادلوق فمما ||( .
 || ىهتنا ةيد.سالال ةبحا مالءاملا نا ةملال منرشلا ف رك ذاذه نعو هما موزادكّوب ءوضو ءطولاودقعلاب ||

 اةاعتم هطول دنع هاوق لمح ةدكتل هذحء الاب اريبعتلا نم لدع ثدحرردلا بحاص نم ب.تلاو || ن

 ثا ذ لص> اذاام ىلع لو حلا س ءاخدازب نا ىت.نيورعلا ىف هلوق نا معاورف هنماعف عقودةف بوجولا ْ
 اهعفدولامهف لوخدلا لبق قالطل ايدسسقتلا نرحل |بحاصركذ يل لاقي ناقبةهيحلاو هولخلا لق هأأ

 اهقاطاقلطم للا فاد دفدنالاى: >الا كا| ذ ىلع بحهالف قافت | دءةوه له اتراك تلازو ارف ىنجأ ا

 اهفالماكى ن-الا ىلع بح لما قادص نارهنلا فركذ تلق ىز ارتح اهدا كالو لل ىف جوزلا||
 املافالع ردلا ف بهذملا لوقنمهنا ىلعالُ لاهو ىلع ن كل لودلا لق جوزلااهقلط: ملاذا ||
 ه.حاوم عدمت رقت هناهتن انئشلاو حاكتلاهب ىوتني هنال (توملاوأ هلوق) موضعن ماكنه مهو :

 هيلع ىرحو هطخب هحرش دوه ىف ىوجلادبسلاهعبتورب يتلا كح اذه قدسافلا حاكتلا محو

 ءامولا ل-ةلار عم اعادسأ اهلا حاكنلا ىفو هلوق نمسانلا اده نمنئااىق قاتسالر ظن هوو مومضعد

 ةمحاصلل ىوف را ريل توون انتا .ال“الا نوكت نا عال (ملاقالطلابو هلوق ) ْ

 لوقلافهمدعو لوخدلا ىف اغلتحت اواو ةم دسلا اولع- نم امزام لصن ال كلذ ناانضشرك ذو ةلالمنرشأ
 ميك هكلم ىلادوع هناالاوتم فصن لا جبوزلا قاقكتس | اهفصصنت ىن هم (فصنتت هلوق) هنقاا. ندر ١

 كفن اذهو اهزاوأب اضقلابالا هنماهكلم لطم مل ناك نافاضومقمنكبملاذااذه نادرالفرسلا ىف همهف ١

 ىفالورهخ ضيقلا وب وزا هممق فصناملعناكو ةمهوأ عيب وأ قع نم قالطلا دعب هيفاهةرمعت ||
 ءاضقلا.الاهفصن ىف هدم اهكاملطس م ىأ ماءاشقلامال اهتماهكلملطس )ناك ناف هلوق نم دارملان | |

 قالطلاب هكا فصناا نوكي نان معآ ف صالا قا ةحسا في هلا ىقف ناك ترسو قي ساك ١
 قسواةهاضوقم نوكال نانو سقت ن نم دل فو داع ونس هتف وأ هئيعفصت لو دلال.

 يتلا ىلا تاع فس قرت ارملة كبح اد «ىلوأو هو (ةرشملا فصنتت هلوق) هقالطا ىلع همالك ش

 بف ىعاهجوزن هر غراموسلا قا طقف تلنسدم تراس يس ل وحل ىلع 1

 هدد



 3 (نب كمال نم ىلع)

 إ 0 "انجاز اود تءاثلاورت 0 (.و ةيانعلا ىف صخخائاودارمثالاوه صاخملاو

 ةأرملا هقتست |١" مساوهو هب ىذارتلل هماةم ماقاأت دسملاامأو قضالا تحاولاوه هنال لما رهموهأغا

 ىقءاحوءاماو 4 ”ديملاو َه ةضنا رفغلاورحالاو :ردهلاو قادسلاهل لاق« وههمشل ءطولاو احاكتلا دقعي

 هلرق ىف ةقدصأ الادءاعساموضعب عجبدقوءاغتب الايىلاعت هللأ» اه«دقو رقعلاو 7 .اعلاب كتمت لت

 قئالعرقعمنرحأو ءام ءارد 5 هةضد رذو هل ”رهمو قادص

 ص هلوق) رهن مدفأسكلا ش نفخ الاو ءأ !ةلازتكو كان لنعاهرك ءمصقأ ق ةاذصلا داص منذو

 لا فرشل ةنأنااعرمش بجاورهملا ثني وزلاب جف جاو دزاو ماعضن |دقع حاكتلا نال ( هرك ذالم حا يلا

 | هنمو لكلا نا نع ىوجاشي اما فرهمال ن اطرمش, او زئاذا اذكو حاكتلا ةععل هركذ ىلا جا سال
 ١ (مد:ال كلاملاقو هلوق) كوأ ناكلرردلا ىف كمدفنب و «ة.ه-تالد ا | مما رافطالا ١ لعيب
 || الب حاك_:)|ةعص قشللام مامالل فال_ال هنا ىثرعلاو ىل» 0 رهاافلاو لكالا : مذا لوق
 || لاقو عمدلابارا.تءارهما نعم حاكذلا مد:ال كلام لاقو ىتل. زلا ةرا.ع صنو ا :ضش هرك ذاذكرهملا ركذ

 نا لو ةيو هوا اكريصت اسهنال حاكتلا معدل ىناثلا ىفالو لاحلا فر همالب اهو زن اة .عفاشلا ضعي 1

 لطسالا ا /|نالو عملا فالخ هذ هنق طرتش الف لاملانود جاو دزالاودلاوّلا اكمل ىقدوصقملا

 ةعيرأ مه 50 ة ادم ةعيسنزو ( مهاردةرشعهلوق) هارهملا كرت ط طر شب اذكف :دسافلا طورمشثلاب
 نماهذخأتو خص دي ز ىلع هل ةرشع ىلعاهتسو توليت ح نيعلاو نيدلا نب قرفالو هن )الئ ثاط اريزرمشع

 نالؤ ىلع هلىاافلالاىءواو هم ض» .ةلانا ةاكون نا ىلع و زل رمجأ ن نود تع.تاولف تءاش امهأ

 هعلاوهوداص لوو ردات 1 كو ةنسيملا لآل انهي تأ جو زلا تعبتان ةئمملا
 موقي مهاردلاريغو رات هم زلا لعناكض لا لق مهاردلا تدسكو لو
 0 5 بوث ىلع اه ورتول ىت> هباورأا ارهاظى دقعلا تقود رات ءاراهماقم

 رثك |تراصولو طرا ف لاق صةناماهغ سكعلا قود راف سيل لقأ ضيقلا مويتراصف :رئعدقعلا
 ضل اباهنام ىف مغ داما هنال ضمقلا مون هع مث ىف فصنتّدر كل امدعب : لودتدلا لة اهةلط دقو

 نال ةعفنمال الام 2 3 اروذنوكب نا طرش ةعقلار اتءاباهماق موقد م-هار دلارتغو هلوقور ورش

 ضعي تدحلص ن نام لوقو ىددجربلا ن نعىو< روصلا ضء: فت دناو |ةاطم لصت ال ةعفمملا

 ةعقتملابدا ارماوةدملا تعثر هتءادب وكرر رو اراد وم كم اهتم ناقنا رعالا عفانكر ىملا

 هد قتو كلذ همشأ امونآر ةلاميلعت ىلعوأ ارحناك اذااهان اهتمدت ىلءاهج ورتولام ى م حلصت اللا

 مونال قالطلا مون هدهقرا.تءادم.قتلارهاظف هكلبتستملا قاب ناكولامعزارتس الل ةكالوتسالاب طا ىف
 ه دق ف لمار كذا سار قف صنامطعلاهركا نم هذعأب نا هل له نكمل ضيقلا
 قةءنم قالطلادعب هفاهتافرصت ذغنما ذهو هتكلاماهنال ىاثلاوهروظىذلاو هرأ ل لومقلا لعرب
 لءققالطلاب هل ناكنو زوملاو لك اكبد.«تريغ نم ةعسقلا ل.ةب ناكنا هنا مالك الو ىف سسك هربغو
 هناو هتمت فمتارمطعملا بم هدخأج و هرزالن أ ىؤتتر هرعا ظلم قابس جلو ناف هنيعف صن لولا

 حرش ف ىنأ.ءامىلا ىرتالاهوضو قع هبق فرصتت م ناب ثالذ نم عنامال ثيح تع ةمااذااوماع ىضعد

 ١ هيفاهكل 1«لطسالا هلام ناك ذارهملا نااو رك ذثم> فمن ءطولا لبو قالطلابو فن سلا

 جوزال هعاستب [وملع ىذقي هنأ ىضتقب اذهخاض رااوأ ءاضقلا يىل-«فقوتي لب لوخخدلا يق قالطلاب

 نب ا زال ةاكق ىأع اضقلانلطس هيفاهكلم ناز م دارملا سدا تلق ه5 فصنب هلع عجرتو

 ه.قو و لا كلم ىلادوعب ثفصتلا نا فصنتب : هلوقر هاظو لاق ثمر ا صف [كامقف هفصا ف ْ

 ا لطب ال هباقأفاضو. .ةم ناكناو قالط در عج هغصن بو زل اكل« هىلاداع 0

 ْ كر ال ادراة فنا ور لسا تااموخل م "نهال تسل تيار 0



 (نيعلات) 3
 هزالافلاذع ناك اغا او هنمديالورهتلا قلاقاض أراشلا مالك ف أم سو هبادشا هدهد وذ ع

 ةيولوالا مدعلنمحتلا ىلا الو ةلاوعلل نيءريغ | هادح قذف !اىلاالو هيلا 1 امهذ .هذتىلاهجوال

 ىملاو اههحاكتوأ انت ا م وا ورا ةيادهلاق لاق

 ةأرماسدق قايسلا ة نير قب هدر ناب زحل اذادارملانانةيدعسلا ىشاوحلا ف تاحأو ةفلاخل موزللاوهاعا
 لاقاذا الاد انملا ف لاق ةصالخل اك و<هنافةدحاو هجوزف دةعف نيثأر 1 هحو ربنأب هرم أوأ هنال ١

 هللاقاذا هنا ىضتقن هركذ ىذلاءان تسال ّْنآل لاحت همذوربتل لا ىفاذكن بت دقعق نمد ًأرماالا ىن->وزئال

 ةاغ نعردلاةرام ع٠ نمداغتتس (ككالذكس كلوز و<الةدحاو هجو زف نمت دقعىف ن:أرماالا ىنجوزرتال

 لافول هنادةعىف ”هلوقدافاند هع نيأرعاالا ىتسوزتال هل لاقاذ امن هللا ضرف ه ثء> نأ. هلا

 تاره ىلرهظاماذه: دقعىفهءاوص نبت دقعفرهنل |قهلوق اذه ىلءفزاحةدحاو هجوزف نمتد ةعف

 دجا هتف دقعلا ىف دارفالا ةغيصب هتركذ ىذلا هولا ىلعةيانملل د يزعم هحرش ىف هلم ارك ذ ىوجلادمسلا
 || ىجوزتال هللاقاذاةلثلا ىنعمو عطقنمههالك ىفءانثتسالاو بيوصتلا ىلا ة->احال لوقنوأ

 هلوولربدتو ٌُط حملا نعاض أرمملا ف هلقن امل قفاو .فزص ل دقعىف امهجوزف نةدةعف أرماالا 0

 ١ نوكمال هنالنءةأرمايدسقو ىناثلا فقوتو لوالاذ ف: نيت دقعىفامهاباهجوزول هنآل ( ةدحاو :دقع ف ير

 اذكوهسكءوأ ءاضيب هجوزفءادوس لاق نانا هفصواذاال ااعاج ||هلمم عم امال ةريغصولو ةدحاولانأف) !اذع 8 ملا 250
 هداه ىه لكوملا لاقذ اهتدبعت ىنافلتحخ اواهغصن ملاذ مث ىرخأ ن هم ا نم لاقول زوال بتال 0

 نب: ر مايد قو هلوقو ةيناخما نعربمءأرملاهتق دصاذا وزال ل وقلا ن اكمذه كد زانا لءكولا لاقو ا ا
 ءأرالاذا رظن همفو هرقأو هحرش ىف ىو هبف هءرت اهلثم عمامصال ةريغصولو ةدحاولاهاءلاخت نوكمالهنال 00 ا
 ْ عماولثم عمال ا ةريغصل افلا ذعنوكمأل فيكم غبن هم ىلعالا قاطب الرك ذا ف لج را تا (نوور مف عمرر, جت
 ا ناك اذااملةسنلايةريغصلايهفل غلا مدع لاقي نأ ن نكعو: ةأرعا حاكتب هرمأ اذااع يف ةضورفم هللا نأ 7 4 ا
 : هلوقلةدحاولاركذ 5 لع ال 0 أارملا_ دل ص رعت دق هرم الا نكن نان ةدسحاو حاكتب ارومأم كوم

 : امفوق ىلعو (ز ,و < الاههدنءوهلوق) ةهوتلل لد هكولل نوكتال نا طرشن دلو ماوأ 0 .د اكمولو همارال

 4 ناالاْنال كلرتشم فرعلاْن اماماللو فراعتملاىلا رمد قاطااَّنالىواعطلان ءرخئوتقلا

 كالو لع قرعوشو هق الطاءاغلاووداسم .ةروالف هيو فرغت ا ءاطعفكلاريغرع فكلا جور

 يلطعإ !وزتلا نعمت الدح أ لك ّنالامه دنع ناس اذه ىف ةءافكلار اتعاناةلكولا فو ذوادنق م

 داع هن أد عروس الة ربكلا هن نا ليكولا هجوزولوهفكلاب ب وزتلا ىف ةناعتسالا تناكف ةأرعا

 : هريغصلا هم كن | تذيوأ ةريغصلا هت هدد ه- وزوأو همهتل |مدعل عاج الابزاحةريدكسل اهتحاب ه>و زواوأ 0 ٠

 دق لكوملا نوكيناالاا ةااذع نوكمألل ركومل الدق 9 اهنانأدقةأرم اهسوزولو يلي زوج ل اهلووهو

 هيقو قالطلا عقب : واهحو ْرثناان الث اهقالطد فاو أ اهتم ل نم هحوزولاذكواهقلحخ ءوسنم هملااكش

 . دع وزال طرتشد رب ونت هعبةزاحا فالدع مص هتومدعب ىلوضفلاحاكنزاحأ (عور# )م6 امهفالخ

 زوال ةزسهجوزف هما جوزين اهرمأ قتنملا قوردل كوك لوسر حو ى مهمل ارهملاق هّتقو اوم ل كولا

 ىن.عءزاحدلو ماوأةريدموأ ةمئاكم هجو رين اهرعأولو

 د اود زن لاب مدام قدح * 001 بد)* 1 ا 1 00 ْ هي 0 ال ب 0 ا
 0ذذذذزذزؤزؤ زؤ0ز ز ز ز 0 00 0 0 0000 0 000000 -----ببب-بببببدد-دد

 لثملارهم نافرهلاوهو ه .؟عح نامب ف عرش طرشلا ىنعمىفوهامو هطرشو حاكنلا نكرت ناب نم غر فا
 دعل ىوجادسلالاق طرعشلا ىنءمقوهامو هلوقالا ةءانعل انعرج اال - ناو دقعلاب تحن

 لوالاف رمادا 3 انرتا مدعو لمعلا هر تاق ىلا 21نا عين وزع

 .٠ .٠ كللا اولالا لاك اا تسلم 70157 فلا فعلا هاما

 صاختاو



 1 ف زيدتص اور 2 ضي مف ا ل

 4. (ىكسمالتم لع)

 | رهتلق اعلاةزابالاةقنال جوزتامدعب هيف هلنذا سنمتلا قو لءفلابو لو لان كوملا ةداحأ نأ

 | مج لوضفلاىلا وفه ه.نعبالاع لغتشا نم ةغالا قع لا مه ىلوذفلا (قوضفلا حاكتكهلوق)

 : م لوسرالو لء ءكون سدل ن مها ةغلا فرعىفو هءفريخ الام ىلع ما هقلطا |ةدانزلا نع لضذ

 لاري : نأ سألاو ل. .ةتلاباذكوالل قو مالسالار - 351 ذام ىلعةول لابو لعسفلاب ولوفلان نوك دقةزاحالا
 هنن تاور ىدنجربل | نعىوج لص ملاذا يضع. لافالخال مأ ل_صواقا طمرهملانمخئىث ثعباذكو ةوهشن ناك
 1 0 كر وامر: 0 او ةنالق تيجو نت قااو درعا سر ل اقإذا قم تاعالاوهر نس يأ دكار امش فقوتبالوهلوق)

 ا 0 ىقوضف ل جر لبق ناف كل ذك هأرملا لوقو أ لط انو هف تزاحافريخ ا اهغلمف سانا نع ةم ةميز نر كج نر ساجلا ىف اف كال ذك أرملا لوقتوأ احافرم ا اهغلم5 نساحملا نع هسا
 ليا ية كوضقلا لاقاذا الخلا اذه ىلعو ىوج نيلصفلا قز وصف سوونأ لاقو ةزاحالا ىلع نمو

 ناي ا الو 0 عانلو“ : ىلع هلوق) هلاقال_تامهدذع فقود : الد- | لم 2,لو ناشف امهونالفن مكزالد تحوز

 5 هي قرف الوءزاحالا هلا الو لطم - لب سلا ن ءاشاغ ناك نملوق ىل_ءنادالا ف قوتالذا (بئاغ

 تسانههإوق)ر مقرات ديف سا < انهلوقفدوقعلا ن هامهريسغو حاكذلاو عملا نمد |ده ىف
 و - 00 1

 تدي. لاو 0 ف . || نمايلو بناح ن ماليصاوأ سيينا ا نماي ءاووأن يبناحلا نمالمكو حصن دحااولا ناهلصاح (متالئام

 //ء يب ماو 0 ناك زر التل قالغن [ تنخر ءالبكو تتاح نمانلووأ تناحن ف الدضأ نتا نم الدكوو أ تناح
 تدلل 5 3 6 ةراسع حاكتلازو<الر هز د_ذعو فقو#: 1 وامخاع فوود لام تارا سال د نسال

 فر 0 || يوزيدجلاكف نيرناح ا نم ىلولاام وره انذ نيناحمان هال كو هنوك امأ لبر ذقتامازحالسأ دكار ١

 كا 0 كف تاج نمال و ت7 .ههنو:جوأ نيابالا تومدعب رخآلا هنباتذب هتبانا
 0 لير تابسيوزم ,ملا نياك 5 بن اح نمال_دصأ تتاح نما.لو هنوك امأو هسسفن نم اهو زمانا لل فلكر

 نا أ ىوج اكن ايو ل زي معلا نياكف بن اح نهال كون اح نما.لو هنوك امأو ةريغصلا هع

 مر اح 1 1 نيمالك ماقم عوقب حاكتلا باي د> | اولا مالك نال م ا ىدنجربلا نع

 00 ا 8 اذ_ةورطثدحاولا نمهرداصلا ن اا مهو فقوتد ارومأ نك ملاذاف زو نيمنالا نم اروءاهناك لانو

 تي 0 فقوتالدةءاارطئورابخل|مبتمدحاو لك نوكيوامهدحأ مان لطس سورا ه1
 تاطيبز 0 0 أ باتصالا ذملوةيالولا قى كح دقعلا لكراص هنال يرن الا نماماو ناكاذاام فالذي ساحاءار وام ىلع
 نب ا ا اهيملا لقتنت هنزأ. ءّنال نيمناحلا ن نمرومألا فلو ند لاكك همالكو صنت را ادا

 00 تزيين جري د | رمالا,لاقتنالا َنالام يلا هنرابع لقتنت الانهو ىنعم نينئايدقعلا مات ناكف امهترامع ماقم ةءاق تراصف
 0 07 ا نأ: اغامهو نالف ن نمهةهنالفت>وزلاقاذاىلوضفلا نا فالتخالان امعاو ىلي زر ومأم ريغوهو

 ا ا || د ةعىلوضفل ايموةيام ناوهر يل ا ىفهركذ در آفالخ ىل_عىنتيي فةوتيوأ لطس لهدحأ لق.
 لا فسوب أد د_:ءو لط,ىفرط د دو ةغينح ىأ دذعف فقدوش الف ءرطموأ نيفرطلا كردي نأ عد 3 مات

 ل 9 2 ْ هلوضذانيمااكب وأ ًادحاو مالكم اكتب نا نب امهدنع قرفال (لطابوهالاهو هلوق) فود مات دقع
 ١ اعفالخ ادمن نه ىو ا امنع لةئام ىلع هيأ ملك اهريغو ىشاو ا ىناه مدعلاب قل افاعرشرمءمربغ

 ْ ىرج امنال (اذاغتا هلوق) رهنلا فاك ف ضاقافتافقوت.ةنيمالكب ماكياذااغادحاو مالك اككاذا
 هيالولا مدعل كمملا اوهو محلات ا.” ىلعردقال بلال( ىفاالانالع رق) ماندقمنيلوذفلانب»

 اهمذاريغباهوبأ اهجوزاةأرمارع ارحل ماللاوةالصلا هيلعةتا ىو رامأ: :لوة:دياقلا م دعا وغلمو

 اهمااهتسو زوأرماحاكنزاحأو ئثرعالا نمءاسنلل له عال تدرااغا أ عنصام تزحأ دق تلاقفاهملا
 قارنا 0 وقلاس-وفهداة«:اقررمذالو هل ىلاافاضم هل-هأ نءردصدقعلان الو
 ةلالداهركن م ةأرعا حاكنب هلوق ) جدر رامخلا طرش عيبلاك هذعدقعلا م ناري دقو راسا سل ١

 هنال-و ل ا افلاخم نوكمال ىرخاعمدلاهجوزأهتمعول هنا ىلع

 »ا 0 را هس 10 كولا لطم الوزات ورا



 (نيعلاغن) 3
: : 

 نمنمال |عقمذ ه_لاءاقفتم نوكي ئداهدجو لوب ناهءاعناك (اهانأركذيوأ هلوق) ردامهدحاال

 افالدت (اهدج مس اواهمبامساواهعساركذب ناهلوق) ىو» تدنالال بو>وال انهىش (اهعمار ذينا

 هفالح فهذا قراتخناو ربل ق لاق نكارهت هبىدتقب ءلاقريمكف اصخل او ىناولحل لاق فاصغلا

 (زوحال سفن نماهجوزفاهجو زينأب هتاكواذاامأ هلوق ) همىدت:ةب لعلا ف اريمك ف اصلا ناكن او
 ةركتلا تحت ل_هندنال ةفرعملاو باطخملاب ة-ةرعموهو5 ركن نمي وزتلابهترمأ محلا عرج ىف اكهنال

 ىلع فةوّيف هسكع اذكر لاهوزتف اهحوزتبالبر تاكو ةملالين رشا ا ىفن كلا ةيناخلا نع رهنو
 : 3 ص نعتلئس(ةقث) هصوزت اهاكواذاام ىه سكعلاةلّمسمو ىهتنا تش نم لوقت ناالاةزاحالا

 دفتيواهملعدقعلا كلع ةماعتل اكو هتاكواذا لهفاهلع نود. ماعدتعل اداراو قتعلاباهلعن لو همها قتعا 0 5

 قالطلا الت اضواعملاكاعةقلطم ةماعةلاكوليكولامههوق نماذخأ كلذ هلنانتمجاف عت ل ناوأأ |” هيج نر 1
 روذتلاورونلا نع قيسام اذه ىف انس الو ملا تفي هنو ةموصخمابةلاكولا ل.قردل !قلاقتاعرمتلاو قاتعلاو 000 /و 7 4 1 كفا
 هنارهظ مث ماع ريغ ل كوتلا نوكل هسفن نم اهح وزي نا ز وحال اهرمأ ف فرصتي نا هتاكواذاانا نم 1 كلور 0

 0 0 م : . 8 5 0
 زوال ىفاشلاورفز لاقو هلود) هريغل لب هسفنلال نكلةماعةلاكوهتاكوانوكلاه< وز كلم ناو ' ” نوب ول 0

 ناكناوزوحاهلاءلو ناكناىيفاشلا لوقدحأ نعى أ سام لل دالمكووأ اماو ناك اذااعذ ىأ (امهمف || تان 1 36 0 .١
 رسشامملان ااذلو عسمسلا ىفاك اكل ةوأكام نوكمال دحاولا ّنا نم جاد زل |ءرك ذامز اولا مدع هجوالال كو لا ار 4
 عجرتاذفو هدف ليصأ هنال علا فالخت هملاعجرتال ىهو قو.ةحلا ىف عنامتل اوريعموريغس حاكتلا ىف 36 0 00

 دع ىلع هلكومجوزول لمك ولا ناف مس لو ضقتنلا نه سول يمص لماما اذهدراغلافو هيلا قوقل 0 1 كورن 0

 ارهم هلع هيل ادتعلا فاضأ ثبح همازتلاب لب دقعلادرعمم همزايل هنافوومساذهو هلسقب بناطب هسفن | در وح كو ناح عوز وتس
 زاحهده ىئاابوأ ىلامن ملال اقولوْئ د جوزلا ىل_عع_جربال هملساذاهناةريحذلا ىف دافأو ىهتنا ا قلو 4 00007 تت

 نالف نعت ريع ه.فو حامصلا نعر م ءاهقفو ه.ةفكءارغس عجلاو لوسرلا ريفسلاو ْئش ليكولا مزادالو 38 قل الرب كود
 لو ا ذيملااو جفلا لاق ىريسف:ريفسلا ىلءريعمافطعناديغءاذهو هنعتملكت اذا فر 1 ناو

 ماوأ امتاكموأ اربدمولو ( ةمالاو د.علا حاكتو هلوق ) لوسر حاكنل | ىف ىأ همف هنال ليك ولان هنعء 1: سا ندوب
 دقعن ايس هلو وضفلا نمردصد ةعلك ناهمذ لصالا ٌمىوج ضعملاو ىستسملا اذكورهتدلو
 ىلولا ةزاحا ىلع فوت هد.ءبتاكوأ هتماجوزوأ ى رتشاوأ هلام ىصلا حايولف لطسي هلزالامو افوةوم
 دقعلاءادّدال لص ةزاحالا ظغل ناك اذاالازيجلا مدعل لام لام ىلعولود د ع قتعاوأ علوأ قطر

 هحوزاذا اذ تحورهن قاتءلاوأ قالطلا كلذ تعقوأ غواملادعن لوقب ناكءاشث الا هحو ىلع مصيف

 لطس ةسماخ ىلوضغلا هجوزف وسن عدرأ همك ناكوأ هزأرماتمخا هحوزوأ ةرح هم ناكودما كولا
 اخ هجوزولاذكوزو<الد ةعلازاحأو هتأرعا تنام نان عناملا لازول ىتح د_>أ ةزاحا ىلع قو دبالو
 هدنعباكملاو زوأ سحاق نيغب ىصلا عابول اذه ىلءو نهضعب قزيح نا هل سداوة دحاو دق ءق

 هلنهزيحم او رص حمل هزاحاف تتاكملا قتعأوأ ىصلا خابول ىت-دحأ ةزاحا ىلع فقو الو الطان ناك
 نمزاحا اول تح فسوب ىنأ دنع :زاحالا ل. هزهسف حاكتلا ىفىل وضفلل (هسنت) ةزاحالا ىلعءاضمالاةر دق

 نان قرفيود# دنع كلذهل سلو علا ىلع هساقرت الا ف سو ىنأ لوقىف ذفننال كل ذد هد ةزاحالا هل

 جتفلا فا ذكاككتلا فال_ذليكولاكريسب هنال ةزاحال ادعد ىلوضفل ىلا عج رت عبر لايدقعل ا قوقح
 فالح رك ذريغنم ىهتنا هذفدقاعلا اذه نكي هرمأر يغب ةأرعا نمالسج رجيوز ل جرن اضضاق لاقو
 الود ال حاكنلا ضقن كل ءالةزاحالا ل_ء3 كوضفل ا لاق ثم> رولا فىرح ةمناملا ىفام ىلعو ةملالمن رمش

 هلوق) ئاحلانباحرمشنءىوجذف: ةمالاوأ دمعلا قتعاناو (فوقوم هلوق) عسبلا فالخالعفالو
- 



 ١ (ناسمالنم ىع)

 ار ا

 مهي حاكتلابلعلاوأ غولملا دعب مسفلارامحت ا لف نكل (مامالادنعامرماعءالذ ع هلوق) رهترخام لع !ةلطم

 ا رد هلوث) ىوج لكلا نيالحالسهالا ةعجارب معن اك يمعلا فالع اذه ناهبفو ىدنجربلا اك
 59 / 0 / د_:هفرظتلا,ةد رقم يالولا نال: فكريغ نماهجو زي ناز و<الاذكو (ماةدانزلاز وتنال امه دنعو

 0 ب كر | ىل-ءرادب ميلان اة فين ىالو عسبلا ىف اكاياوالا نم امهريغل كلذزوحالاذغو دقعلا لطس هتاوذ
 1 001 ةيلاملاه.فدوصقملان أف عدلا الذ كلذ ىلء ورثت صاققمحاكتلا فو ةبارقلا برقوشو رظنلا ل_اد

 0 0 ل ا 1

 فار را

 1 1 0-5 ناكر جوزوافن الا ل.كوريغلا قلخ درو ةمالادمسو ةهوتءملا ااه غاشم (دحتاو بالا ريغاهلوق) لماما
 ) ا ري 7 لان ع .دافمورادقملاة لك ولندن ماذاام:دمقم ةلْثسملان اانمذَقو ةينقلا فاك حمل شحاف نيغن هلكوف لفط

 0-3 0 / ل.كوللز وحال م وذ لاق. نا قب اًوفكن ك1 نا او حصن نادنمل- كولا 4 0 زفاصضشإبكوأنيع ول هنا

 35 35 0 تهد[ ا هسفنب ود ةسعن ام لكم لكوب نأ عما هنا فوقي ىفملا امم هلكشتسا شحن يغب هلكوف تنن جي 1 3
 6-5 0 3 الإ 6 د_دالاة رض حو رين |برقالا كولا ل.كول لهرطت لاق يوخاذ ب قاعتي مالك, ىس دعما .رقو
 0 تاز 1 هدقعب ام لكس لكوت نادل نا موو برق الا دوحو عم هل ةءالوال دعنالا نامهود ىذتتقم لوقأو ىهتنا

 < دسافلا نودزئاحلا لوانتب جاكتلان لدكوتلا (هسنت) هدمفي امرعلا ف تأر م كلذ هل نوكتن ا هسفا

 0 ع 5 0 : | ىلافلاخدقةازثاح عاناذاق عييبدسافلا عيملاو عيلان كود سافل عملا لدك ولان |قرفلاودساغلا

 0 1 نر ري , ديقيال هنال حاكتي س دل د سافل حاكتلا نال حاكنلاب ليكو ريغف دساغلا حاكتلاب لدكولاامأو ذفنتف ريخأ

 ل ل بر مشم | توك هجو ىلحلا نيا نءىوجت هيلع هفرضت ذقن ملال ؟ور ضن لا ذاق هر اهظالواهقالطزوصالا ذو كلا
 0 07 ا » (هريغو حاكتلا ىيالولافل_طفإ# ضعلاهن لضتا اذاكلااد.قب هتااعب دسافلا عسيبلا

 ل 0 : اذو هه-وى ًاسرظن همفو مههضعب هعنتو ىوح ا هرك ذا ذك ىنرعلاو ىاب زلا ىف اك هلا ككولا ىف تاوضلا

 اهدروا مرحالق هيلصال اةنال ولا ةملات تناك ل كوتلا ىلع هقرمصت ذة ثم نميرالولا نماعو ةلاكو اتناك
 0-2 500 ك6 ||| كوضفلادةعلزتفزدحمىلولل سنن اتاةزاحالايذافتلا نالاهتعهرخأتل ىلوضفلارك ذمثملعتلا ف ةيناث

 1 تسرب و لسا او رهن ل.كوللادو ةعم لصفلا ناكئ او هول لول ادأ ديو همكح هسفنب بقعتس ل ٌتدح هلظرشلاك
 اضن أ امهربغ ىلعو لد ةنالولاوةلاكولا نم لك ىلءاهل اتش الة لاكولاقررمغت  لصفلا اذه لئاسمّن ا
 متلانال هلودإ بن وتلا نم ىدسامىلاةجاحالو صهر الولا ف لصف حراشلا لو ةفىل اوذفلاحاكتك
 هعتش هلوق) ىوج نيرطشأ | نعم نه لو تحوز هلود نال لو.قلا ىلا جاتحالو (ناجوزمنا

 هذهوااوذف ناكال اوالبكون كَ اهنذاكالذ ناكو ةرينكت ناكن افالاو هنهديالد.ةلااذهو (ةريغصل |

 هلوق)لر هند رغلوأهسفنلاه-اكن |نممعأ هنالةريغصلاحاكن | ىلوللو هلوق نمر مام تايثزج نم ةلّدسملا
 تجوز مهم الاكق سدلو أر ها تجو زتودأر عا هّتجوز برخملا ف لاق نم طاققساب هنسق هب اوص (هسفننم
 نءانوعتم نكي لوآهريغ كانه ن كلم نان ( هل ةمالولا تناكاذا هلوق ) ىوجتهأرع ا هنم تحوزالو ةأرما

 هنكل بخ لوأرصقلا ة_ةاما.ئاغبرقالا كلذ ناكو برقالايابو كث ناكوأ ىوج هسنهب رق أوه
 رطشدووملا ناك هلكو تل ناوةري_غصلاكف هتلكو ن اق ةريمك تناكولامأ ةريغص تناك ذا اًذهو لضع
 (راتةغاوهو هلوق) ىفانللا فال“ فقوتالف لط ايد ةعلارطث نا تأ يسواهمن احن ءاسمآوضف هنوكلد وع
 زوحال ل_.ةورشو نسحلا نع ىورم اذهو طو>الاوه ناك ن اواهه>و فك ىلاةجاحالف هءلعو
 نءريثك ىناذك (اهانأركذيوأ اوه وف ثكين اطايت>الاو هل اوق) ىوجدوومشلااهاربو باقنل ا عفرنملام
 اموندب ملا طامتح الا ٌنالد ممثل ارد_صال ىوافلاّةدعى اكو اؤلاب تاوصلاو وأ ةماك ىواتفلا ست



 ماما 3 ْ 1

 كالذنا عمالاهاوق) هلرخآ افاضم نماهرنغق 1 لاما عقدل امفداز (امفةريخدلا ب>اصو

 نءالا نورثكملا كإ همالسلا هملع لاق لصالا ق مومذم نا ىغلا ف ةءافكسل ان فن مم عدل

 ع نءةرادعلوقلا لعت نرعلاربث الانءاةياهت ف لاقررذهب قدصت ىأ اذكو ناذك هلا لال تهدر

 ىأ هنو :لاقو ىشمىأ هل برب لاقوذسعتا ىأ هد لاق لوقت مااك- لاريغ ىل_عهقلطثتو ل اعذالا 000 مي

 هند ”هريسغت ىف لاق لامعتسالا ا ه نءلفغ ن نمو ىهتنا عاست الاوز احا ىلع كلذ لكو هعذر توؤررر رحبت 0

 3 مش .فامتف :رعدقو ليو اان ىفاسالا لوقلا ىلا قّدصتلا عج ريل كلذو تارا هوح وق هتمع نان نازب ؛ ا 1

 اهارغ اطفلاو ركل لافاشي عنو مهوارملا فرت هنالا مب تم 0 (هفرحو هلوق) هدا ارىزع نع 0 00

 قرض هيو ىهتن مود ةفرحلايربع اذهو لمسغلا ىلع نرعلا نه لاح ا لعلا امال ةعنصلا نمم ءأ 0

 ةناومكةشدندرمغولوحانلإ "فك ايح اصف فرحلا ن «فئانولاو رهنىرانفلاال فةاولا مش ةيشاح 3 00 10
- 3 

 ناىلاريش (ناؤفكر اطعلاوزازملاق هلوق) ردعأ | نعردرمع ريهالا تثيل ءفاكرظنوأ سردنوذو 1 لإ ير مكمل سحجمب

 شامقلارحاتزازيلاو رحلان ء ةيلالئرش ىوتع ةلاه_لعوة ازا سملا هم .ةحال نى راقتل اةفرحاىف ستعلا|| تدر ا 0
 ع 5 7 7/0
 (خاربتعيال ف ويوبأ لاقو هلود) ازدش راخلاو ذادخمتاو طامخلا اذن 11 (ام ها اًوفكن وكمال هلوق ) كيلر. < هلو ا

 ةداقلانعرمت اسمتءاندب نو ريع راهنت نورخافتت ل 3 ىقةءافكلا راتع مغر 0 هلي كيب :اخن ٠ ءافح اعلا ال فرقا فة ءامكلا راج ارصلا | ل ير. كل

 ةءافكلاريتعت ال ىفاخاريغصلا عماجلا فو هلوق) ردك ا أةاطلا عابتأ و (خلا ماحناك هلو ١ هيرو ع 2 3 3
 تصقوهلوق) ى ان ءرا ةراع قساهك رث نشا ناو هنا هند ةوىن.عاممغلوخل هذ < هنال 4 ب 0 0 و

 هلؤق) ىلحمانبان ءىوجاوفغ نوكياريس ناكولامأ هادم نسا !|!نياعتالانادقن ما مرهق نع 5 تا( يب نا

 قرذ الو ةريعخذل ان ا ا رالااا  هريسغالرمام ىلع ةيضعلاوهو (كولل || ن1 ا
 هم 6م - نوح

 دث-سق لءفلان | ىلع قارغل اامرتدب عقون ىأ (امهندب قرغي ناهلوق) 2 راتخاوه هريغو مر نس

 ىلع ةيلادان_نالاو ىلولا قر رفتلاو ماسالا لعاقو لعافشلل انت زم نؤكم نا لقحت و الث نفهم

 دا ارااق ربت ىغ مدلل |طاكحولو هدعب وافر همالف لوخخدلا لق 3 قد : رفتلا ناكنا ع ىوج بستلا لمس

 ىعتلابوجوو ىان زقدرغتلا لبق امهدحأ تونغ ى منال بساذكوت و عنامالن وللا كلا لودخدلا
 هنانخرصتلار دلاق و نو !انال لوحشدلا لءق ناكولام لعن قدر :لالمق اه هدحأ ث وع ناك اه 0

 اذه ىةرئاقال تلق نآف (اه 2 ميو هلوق) ها تواانحا كلا ء ءابتنال ماعالاب هم هيلا طاا وال سدل 0 8 ةفرإ حكيك تلا
 رافع ه أر دةرمشع ن مرفأ ناك ناكل ا ةماقاهترئاك تلق هام اهمال ماتالا 24 0

 مم ؛ناالا قرفي ناك والريدقتلاو نأالا ىندعافرهم وأ هلوق نءوأ نوكتنأ زوخن و ىن. ء ىلع هلا 8 درا 37

 طعسا نم ىلع ضارتءاالؤاهةح ةرمشعلا ىلع ررازلا نال ( ا ىلوال سلا .هدنعو هلوق ىوجرهملا جوزلا هلإإ 3 0 1

 0 ءاربالا«نوريعنب الو ءافكلا هشافدناصقتب نوريغتورهلا "الغي نورذكفتءاب ءاوالان | هلوءاربالا فكمق | هم 0 كلا

 ناكلذو نعطةداومثلا هذ_هفو رولا ف لاق عوجرلا ىلع ىأ يعول ادري تحور واح هر كل ١ الب حاكتلذاغن مدنا عجر ىذلا وذ لع مسن انادمشملااذهةيسنىأ (مناعساماهوق) ر بخ (منم.. كني الزين

 ددن.و قراس عماجل ا عضو ن | مولعمو مانأ عبس ةروم لبق هعو>رو ريغصلا عماجلا ف ىق ةأذ هك ةلدسملا
 ؛ ول

 نصور را ورب 4
 ىهاهجولا كلذ ىلع ت دةءذار مم لوح اكنل افىلولااذنذا اذاهذ ةلمسملا عضو 5 | نيعس هر 0 رول

 لق (مناهلغط جوزولو هوق) رك ذام ىلعةداهش هل :ملا هذه نوكيالا ذه ىلعف خراشل ل وأت ا ا 6 را نكس

 سو : 0 5

 7ناذكو لاما ةعاضار م هقاأ اقافتاح هد ' ل ش> اق نيغب لفطلا هما جوزو هنال لفطلا< ورد 3 يصر ل م هييرر

 ركل ييسر ركل را كر كا لااا رح ا ل هيلا ات عنا 000

- 
 ال قفاوم(هفكريغريغضلا هتباوا هلوق) فالح ريغ نم م يندد .رنعص حناية كو ءاهاضرب 7 0

 لاق لكلا د_:ءابم اجا قدءافكلارامشنامدع نسر ا نعرمأل فلاتعو هرتعو 1 9 نءمانمدق 0

 ع.تتست ةجوزلاة يقر نالاهريغنودارمت اح نمديرحانةءافكلان اريتعن امهلعلو ةيدعسلا ىئاوحلا ف



 1:١ (نيكسالنم ىلع)

 ذدق هلاممهسلدادسالو م هتاصفالا ىتفلا ىوؤي سلو

 ىديأب ةونع تقف مهدالب نالىلاو همها ىعمو ل.عمسا ىنأ نورفدالوأ مهلاو ل .هم»!ةيرذ نم ناطعق ليقو مالسلا هيلع ليعمسا دالوأ مهو ةيرعتسمو ناطق دالوأ مهو ةبراع برع ناغنص برعلا نا لاو
 ىراخبل اح رش ىفو ةناكو اوهو كلام نيرهف دلو نمناكن موه ل فو ىشرقب سلق هدلو نم نكمل ندو (ةناكن رضنلادلو نه ناكنم ىئثرقلاو هلوق) ىايزورمن كوم ىعس رصاسلاو رافكلا لتق ىلع نرعلا اورصن مهنالوأ نوقتعملامههلاوملاو مهوقتعا م .ناك-فارارحأ مهوكرئاذافمهق اقرتسا برعلل ناكوبرعلا
 افك ق دءملاالودمعلا نوك-الف (ةررسو هلوق) ىدنجريلا نعىوجريبخالا لوقلا ىلع نورثك الارخ نيال
 لاح ابةريعالو كلَ اسعلل فك« سدل نون لاو نياسملا نيب اكم_مندب اهتيكسني رومأ«ىضاسقلاوةءافكلا مدعلالة نتفلا نيكستل قرغمف كئاحاهطخأ اذا مهكلم تنك اروهشم اميبت ن وكم نأالا قرفي لع فك ريغجب وزلا ناىلولا ىيداولف ةريتعمريف ةمذلا لهأ نيب ةءافكلاامأو ع..ضولا قتعماهئفاكنال فيرشلا ةقتعم ىتحلا فو قتعملااهئفاكيمل ل مالا ةرحاهمأو اقتعماهوبأ ناكولو سدنحتل | فاق ةءلصالا ةرعبل
 مالسالا بأ اهل نماؤفكهسفنب لسأ ن ءنوكيالف (امالساو هلوق) رهن ىندالتفكىورقلافدلملاو
 ةءدقلا قو هسفني قتع نمل افك هسفنب لأ نعن وك نأد_ء.دال و مهلا قلافاؤفكن اكءارآ مالسالا ف اهل ن عج قرتولرذاكبأ هل نه با نالار يغب نورت يال منال برعلا ىنال هن مهرتاغتل مهلا قىفاذهو

 كالذ نمرثك | طرتش ال_ةدحجماهماقو بالا لافي رعتلا قف بسنلا لص ن الرهن طوسملا ف كريصلا وهوتياورلارهاظاذه (ءاناالاكامريفناوبأو هلوق) رهنةةراهملعركم نماؤفكن وكي لسأ اذادترملا
 أ رفكدعال عضومىف كلذ لاق هنا ىلع لمح اوفكنوكيهنا (فسو» أن و هلوق) ىلح ا نبا نعىوج

 روغلا ىف ه:سعساو كل ذي نوريعت المهنال نرعلا قسيعت سدل هنا ىنعم_هقاقتا كلذ ىلع ل ديو .بعدحلا

 ةيرق ف ناك اذاتادابشلاو ىواعدلا ف بال ارك ذي ىناثلا ىنتك امنا لبق امهريطنو ىالخلا ىنتنب هن نال

 ةءافكلا طرش ىف مالكل او ةلسملا حاكتل طرششهن رمال نيدلا قاغتتاال ىوقتل ادارملا الانس دو هريغلوق
 (مجا نينا دلا تان, نمةأرمها نا ىتح هلوق) ىلو ناكر ىوقتااب اهري_سفت ىلع ىنءعلارمدتق اولفره

 ( قسافلاف طقفاهربأ حالصر ةرمعلا مهضعب لاقو اهرب أ حالصو اهحالصةرععلا نارردلا ةرامع نمر هاظلاو
 اوذكن وكمال قسافلاف طقفاهسسفن حالصد مهضعب لاقو ةقساف تنملا تناكولو اص تنيلاوفكن وكمال
 نءرح ىوتفلا هماعو ( شعث: ناالاريتع الد لاقو هلوق) ىدنفا وفاقساف اهونأ ناكولو ةاصل

 امأ( ةقفنلاو رهلل كلام نوكيناوهو هلوق) ميمعتلا ىف هفلاخمام ىدنفأ حوف ةمشاحىف ترم فلا
 ماوق نالف ةقفتلاامأو أمسك هلت اوفراعت امردق دارملاو هملست نمديالف اوعضد ضوعهنالفرهملا

 ةقفتلادارملاو سوماقلا نءانذش هب شاعن امو ل دعلا باعدت ماوقلاوررداسبب هماودو جاودزالا

 ىلوأ ىتحملا عصصتو رصبلا ىف لاق سدندقلاىفهعمتور ومش ةقفن لبقو ىتحْلا ف هعتح بسكلا قيرطب
 مو لك بستكي نافالاواف رتخم نكي لن ارهش ةقفن ىأ لاق ثدح ق فول اىلاريثررردلا ىنهمالكو

 ا ةقفنالهنال ةقفنلا ىلعر دقي ل ناو: فكوهذءطولل ةقيط» نكت ملاذاو ى-هتنا حالا قمطتول اهتءافك

 ةسلال نرش بالاراسم ةقفنلا ىلع ةردقلاريتعث الو هتّدجوهدجو هماو هأراسي رهما لعارداقدعيو
 عمو ةقفنلا الداعر هملاءانب الا نعنولمه:ءاب الان اةريتذلا نعردلا فامكحج ههجوو تفل نع
 اًوفك ناكر هلاردقب نيد هملعناكواو رهلاباب نمنتملا ف قس [كهنهذاذاالاهننارهمبالا مز. الاذه

 نوكمألامةفن دل ناو اوك نوكر هتقفن نودابّمةفن ىل_ءرد قولو »اش نيندلاىأ ىضقي ن اه نال
 ةقفنلاالاكإ ؟لناواو فكن وكمملاءلاو ناطاسل كماحاذ ناك اذا لسقو ةريخذلا نعرهش ةرعسقفولو وفك
 ٠ هلوذ) امهتعةراور ىليزلاةل_عج (اهدنعريتعتف ىنغلا ىف ةءافكلااماف هلوق) هيربجتت لالا نال

 د
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 (نيعملا ع) 3
 اًضر نوكال نكس لن اف هتمص اع لدق ىضاقلادنعاتي انةءاغكلا مدع ناك اذا اذهارتم ةلكو اجب ىذا
 مص“ الدوح ضمقو ىاهلوذ نالراطت همف هو ضيقو هلودو ةريعذلا نعرجاناسكقساواسأ يق حاكتلاب

 هدال (اًضرهلود) ىوجةيدهلالويقكرهما ضمقودفو ىأ لاقي ناب اودلاو ضو ىلع ف طعلا عم

 ا,مماذه سدل ةدو هم عضاومىفال ااًضر لعحصالف لق هنال (توكسلاال هلود) دقعلا 5 ربرقت
 ت>والورض ال كلذ دعاهاوز ودقعلاءادتبادنء:ءافكلارعتعتو (حماربتعت ةءاف كلاود وذ ) ىاب ز
 لاقف ىو#اد.سلااهمظن (حتاا هلوق) ىلن زك را وعلا

 طضدق عبدي تيباهفشس + قنوكت حاكتل اقةءافكلانا

 طف لام ةنايدو ةيرح « ةقرح كل ذكج مالساو بسن ْ

 رهاظ نال ةنتفلل انيكست كلذ لاقواسييشرقلا نممهريةمهئفاكمالف (ةفالخلاتدب له“ اك هلوق)
 رهن مههيباعق لضافتلاراتعام دع 0 لحرب لح رضعبلءافك |مهضعا شرق مالسلاهماعهلود
 لبهينورذغنال نال نرعلاريذ ىف ست ةءافكءلارايتعامدعهمالكىضتقا (عافك ا|برعلاو هلوق)

 رهن مالسالا ىفأ ل اقف هملارعالا ىنتناو با سنالا ةبادصل |ترذتف |ني> نامسراشأ كلذىلاو نيدلا
 ىلعالا ىعاه هيف سملو هنود فرضنلا ىلا موبا_تنال شب رقنم مهاكءافلخماةعبرالا ةمالا (ةسقتإ)
 دج ماللا هيلع هعم عقحت قر دصلاو مشاه نيب لطملا دمع نب بلاط ىلأ نبأ هناق هنع هلأ ىذر
 هعم عمك نامعو ب وهو عب اذ |قمالسلاهمملع هعم عمك ناطخملا نيرعو ةرمودو سداسأ |

 ف.كف ب رعاض أ شرق تاق ناف رحبلا ف كلذن اسب و انم دمعوهو تااثل ادا ىف مالسسلا هيلع

 وسل برعلارئا_ناال ارخآ سذج هناكفرك ذاب هدرف ' شد رق ةلمضفل تاق رك ذل ايهدرسفأو هلع هفط*
 نغراتتا هللا ناثي د برعلا مث شرق مثمئاهو ب مسن سانلا لضفأ طوسملا فو شب رقلءافك ان
 نمرادخ نهرا. اناف مئاه ىنب نه ىفراتناو مثاه ىنن مونمرا:ءاواش رق برعلا نمو ب ردغلاسانلا
 ونبو هلوق نء ةيادهللاعمت ى لي زلاو ىنمعلاءركذاموةلهان ىنب جف هقلطأ (ضعبل مهضعن هلوق) ىنيعر امذغ

 ةرم ماسعطلا ةمقب نولك ان م-منالةءاندلاو ةسالان نوفر رعممونال بر دعلا عب فكي او سيل هل هان
 نرعلاو هلوق نم مالسلا هيلع هنعدروام نأد ريدقلا حف ىف هيف ثحب يملا ماظع قننواك أبو ةسيناث

 سانا معا ناكمالسلا هملع هنأ عمل صفربغ نم مهند ديو تلا ق حيرص دليم ةليبق ضعبل افك مهضعب
 زقأو ىبتن| فدصملا قالطاهدضعب ثعبلاا.ذهوروتلا ف لاقكالدك ىلهاب لكسدلو مهقالخاو برعلاب

 لاقانؤامدأف اكتبو هءاعهللا ىلص هل لاقالجر نا نم ىباب لا ءركذامهملع ركعب لوقأو يوحنا
 ّىل رءلاريغناهمالك ل دو كل ذداوف رع م اومهدنع متءاند ل_علدب اذ يف هنك اهلا ءاهان تاتوول م

 اًوفك نوكي بيسحما نانجضاق ماجى نكلهاحو بصنم اذ ناكنأب ابيسح ناكناز نرعلا *ىناكيال
 هاضتراو بسنلا فرش قوف لعل فسث نال ةيولعللو قرعلا لهاللاوفكن روكي ىمهتل |ملاءلاق تسال

 رودلا ف هيلع ىرحو رهتلهاجا ىنغالاوفكن وكي ريقسفلا لاعلاودازو ىزازما | هن مزيوريدقلا تف ىف ||
 ْ ةيبرعالاؤفك نوكيآل ى.علا هحرشوريونتلا ىفام هفلاذو له احلا ىنرعال ءفك ماعلا ىمدتلا لاق ثمح

 هاسااذزا هالاىدن>ربلا نعىو#ملا ل-ةنو عيباسشيلا نع خف مءالاوهواملاع ىمعتل اناكولو

 عماحفوردىفاشلاتنباءفكقنحلا ع(عرف)# ىببتنا ةيولعالاًوفكنوكمالملاعلاو ناطاسلاك
 فم بعشلا ىهو تسد رعلاتاقيط «*(ةمه)# ىفاش نم هش جورب نى: ىتشال لق ىواتفلا

 هرامملا عمته ل قلاو لئامقلا عمت اهنالاهعأ تعشلافةلمصفل اوددَقلاو نطءلاوةراملاو هل ..ةلاو نيشلا |

 شرأو هل ف ةناكو بعش ةعبب رذلتاصقلا عم كفااوذاخلالا عمت نطءلاو ن وطب | عمر [عل و

 هلود قءايدالا ضعي اومظت دقو ةليصق سايعلاو ذق- مئئاسدو نطن ىد ةوهراسع

 دو ولت نطن مث ةرانع 4 امهدعب وتعشاهقوف ل3

 سلو



 انس تين نيش ضف: يي شدت

 3 (سكسمالنم ىلعإ

 دنع عمرك أ ناىلاهت لاقو ىوقتلاب لذقلاامناو فرع ىلع ىبعل لظفالط شملان اثساك ةيساوس سانلا
 مالا - وزءالوءاسلوالاالاءاس ذا يو زمالالا لاق مالسلا هم !اءهنارباح ىورامانلو ماقتأ هللا

 فيقتل او ديدشتلا ممءاملا مشب ةمساوسو جلب زامندلا ىف انمالاكو ةرخ الا ماكحا ىفهانو راموءافك الا
 0 ءمعلانياكام رم نكمل ناو هرنغال ةمصعلا (كولا قرف هلوق) سومأقلا نعاس: هش ءاوس ىنعع

 عنكنا ةناورلار ها ىلءاف ل هواي ىقملا ههذاغت مدع اورنا|:مدقو هسفن ن ءررضال ا عفد م |

 الوةراورئار هاظا ؛اودفأ انضاتم٠ نم ريثكو كل ذا هنا هيةفلار ات اوال تاوحنارهاظ ءطولا ن ا :

 اء ربع ن لولا اهجور ولو روم ةطولا همللع مر حماك كسلا |رملع مرحصذاغن لامدعةبأو ر ىلع هناءأةحت

 اضرنوكمال لوالاءاضرلا نالا «رنب قرفب نا ىلوال ناك ى ولا ن ذارمغب همت و رت ع هتةراففاه اضرب

 نءرعيلا فام فلام لا هذافن مدع ةياورناا:مّدَقو هلوق نم مرهنلان ءق.سامنا ى ىانز ىناشأانأ

 ىورولاقث مح ءايلوالا بانى حرمشل ىف قءسا ل قفاومر هلا ىفامو كلوا ناك اذاالصأ هداةعنأ مدع

 ْ داقعتالا مدع ىءذافنلامدعلمحنا ةفلاخملا عفد نكع ودقعنسالحاكتلا نا ف نح ىنأ ن عن حلا
 نضر ترفل هلة تدار ماش ئالطاقافتسلل مالك ن مرهألا لانواع انك (دلتملامهلوق)

 ١ ناش ورعملا قلاقء_هدنعر عملا هنأ كوه مذعن هريغ و ىابزلامزحن 20 ا

 فصال اقولف (ىذاقلاد“ :ءالا كالذي قيرغتلا نوكمالو هلوق) سه :اةدالولاكرهاظل المحل نوك

 قد كضد فال (ملاضعدلااضرو هلوق) رسل نءىوجر هظا ناك- كولا بلطدامهندي ىضاقل اقر 1

 وحلو زم اوبوجول!بيسركتم قدا انال نيا. .لاقح طقس : ال هيأ ضعبلان ١ ٠

 فرعي لود-ةعلادعب ىضر واادد >|نيعب ملو* فكرمغن ماو وزن ضر راو ةلاط جيلا 1

نال دحاو قحهنال(لكدلاك هلوق) ةناخانع يرش اوبل لادا ولا
 أ زدق

 قينالمهضعب هطقسأ اذان امالاةرالوك لكلا ىلع مهتمدحاو لكل تنشق ًارتبال سس تنل هنال

 قهسفن قدي طقسا د ةفداه لا ىءالو لن ذأ نيواده ارح نم نامالاردصااذاف ىبليز نيقانلا قح لاق

 نوذأملاناماقامأو ار حصاوفر ل |ناما ىاما هزت م دعلانعض هريغىلع مزل ما دصقءنامأ كح همزة
 ١ نامالا, ناك فءاضريو مامالا» اريام بسح ىل_عةمنغلا فاك رمش : راصلولانذابسن زلط ياعم |
 هإث ءموظ ن 1 نك لو هلوق) انش هلع قررقاك انهض نىدهاج لا رثاس نمهريغ ىق-وا دصق هقحاطق سم ْ

 أ دو ف:صملانا عت هنمو ةجردلا فاو وتسااذا لكلا اضركنوكءاغا ضعسلا اضر نا ىلا هنراشأ )خ

 نرةالادو+و عمهلةرالوالدعدالا نال همالك ن هدافت مد.قتلا نا لاق ناالاد..ةنلا لع ىف قاطأ

 ردا ىوعدعت فيك ه نا همق (هنم ب رقأ نوك«ن الا هلوق) رم طقو حاش :الادايزاد ..قتلاف

 قيقثدحاو دابإل قمن اههازو كاتال: افناك اذاامعفكلذرّوصن نان كو ةيلثلاض 2ك

 : لد _ةعام ضقني ناب الني وخالا دال س لور وضأ | هىةنالزيوخالاد_تأاهجو زف اغدق

 1 لكش الو ىو ةضقانالة - ءاناذه ىلع نوكيوام,تم برق هنالهضقتءاحاذا ققشلا اللون“ الا

 ق.سامذا ىنمتن اهدوعب لطم الوريد ةلاةقأ برق الا ةينغن ب وزتلا دعب االو فدصملا لود نم ق.ساع

 || دير ىلعءانب ةصقان ال مات اذه ىلع ن وكي و ىوجلا دم! لوقو ءفك نم تحوزاذا امل ةمسنلاب

 || برقاواهمفرتتسماهعاو ةصق اناهنًارهاظلا لب نمعتبالو لءافل وه برقأ ناو رتتسملاريعغلا نم نوكم
 إ سلا ىسإل (حافسوبوأ لاقوهلوق) ترق ةأ هضقتديرمىذأا ن وكن االا ريدقتلاو رم اوه

 ١|نااناورح" الا قح طقسال هقح نئءادلا دح | طقسأ اذا كرتشملا نيدلاك لكلا اضربالا طقسالف

 | نامالاةءالوك لاكلا ىلع لكل تنفر ه:الاع هيو.ثل زك مريغد>اوانهو دّدعتم نيدلا ف قحلا|
 وح (حنار هلا ضءدوهلوق ) ىلب زان نع قدس |ك نيقا هلا قح قسالمهضعب هطق دا اذا 8 الوا هراهزوج

 ىلا هه رمل (لكاف طب ء انوهو د ضف فو ىأض 2 2 مدا هلك



 هلود) قباسلاجيو زتلا ىلع دوعب همف ريض انا ىلعءاشب ىلعفلا ريك ذنب رقلاو ىنعب رسم ىتعملاومظنلا ناو.
 نم ق.سام هبفومهتلا > لطس دحواذا«اماكدعنالا اقع لطس برقال روض لاق ثدح ) رفز انالخ ا 0

 لاكذاو فرصتلاامأ لفسن او هذباونبالا حاكنلا ف نون او (ةيونجلا وو هلوذ) امعاوحو ةضفانلا 0 ةعلار -2 ١

4 ./93 : 5 : 3 : . . . 

 ةدحاو نمرثك اهو زتدوتعملاوأ نوذجنا ىلوا له (عرف) ىسنالقلا بي ذهتىفاك اقافتا مّدقم بالاق || تهل. 06 0
 ةدحاولا ىلع دازاماوطانأوةدحاولابةرورمضلا حافدنال من1اةيعفاشلا سك روك ذ لاو امال 0 : / 0 ل

 اقاغتا مصيلوخ الارمانامهدحأ .دقعب نا ىلوالاو (بالاال هلوق ل ادحاو كلا ن كناو فنصملا مالك ىف 00 طر / و 0 ا اا سا د ١ سارا هزل.( تلك ا تسلل

 (نعلامت) 4
 هناذدان ز عم ريدقلا مف وهراسبنلا فاك حاشملا ارثك هيلعو ( ىلضفلارا.تءاوهو هلوقإ رصقلا هف اع
 : نوكتهبلع ف هوب ال ثدعت ةنيدملا ىفامغتذع ناكولامريغصلا عمال ىف نا اق هماع عرفو هقفل ا هيشالا

 | ضقانيديدعلا اذه(هعضوماوفرعب ال نارغز نءو هلو5) رج فالخملا ةدئافرهظت هيفو ةعطقنم ةبيغ
 تاننماذه لاَشدقو عسبتملا نعى وج بالارض ة-,د:ءدحأ اهدوزتال هنا نم قال! هيهذم

 هلوق) اهاربالوه ناكناوني.>ادلا لوق ىلع ةعرازملا لثا سهمامالاعب رفتكهربغلوق ىلع عدرفتلا

 لط.تالىا ثدن أتلانأر قي نازو< نامي الو هلوق نم لعفلاو ةمات ةيالوب لصح هنال («دوعب لط.دالو
 نعش.عب هنأ نعر بلا فام عف دنا هرو حاكتلا نالطد هءلع تترتءل برقالادوءب ةقباسلا تعي دعبالاةنالو

 بالا د_#دنعو هلوق) هسكعنءزارتحاللالبالا مظعتةراعرادب بالارءابنا ىلوالاوردلا فاض
 ىوأ ناكف لاملا ىف ةديالولا نبالل سلو لا او سغنلا ف هّدبالو مذ غو نيالا نم ىنفشأ هنال (نيالاال
 مد لاوهاسرمف نيالاوةيودعلا ىلعةينيمةرالولا هذه نااملو ىواعطلا ذخأ هيو رهنلا ف لاق ىلبز

 (اه<وزتزح ل نونملاأرطاذارفز لاقو هلوق ) رهن تامدعلا ضد عم مال |ىناك ةقفشلا ةدانزبريتعالو

 1 : ىوجزوحارطب ملاذا هنا هموهقم

 ناك اهسغْسَةأر | تدةعاذا ىلول |ىلع موزللا ىفاطرعش تناك ا « (حاكتلا ىف ةءافكلا ف ل_صف) +«

 مال او ردصمّدملاو قلاب ىهوءافك الان اس هيقعأ مثءاماوالان اسس مّدقف كولادوجو عرف اهرايتعا

 ىنداةأرلانوكحواةصاخ رومأىف ةاواسملاانهدارملاوهاواساذاهأفاكنمريظ:لاوهو ءفكم |هنم

 ةءاندورضد ال سرفتسملا جوزلا نال سكعلا فالخض«ىندللاثارف نوكتت نا نءةةيرمثلا فاكتتسال

 ديعهنالعت لو لجر نماهسفن تجو زةأرما ىحلاواولا رك ذاذهلفاهةحال ىلولا ق- ىهو ربت شارفلا

 ةلةسملاواهاضرب ءايلوالااهجوز ناواسفرا.خالو ءاملواللرابخلاق حاكتلا فق نوذأم دءءوهاذانرسوا

 ناك اهلاعةلّئسملاو جوزلارمخأ اذاامادقعلا تقو رح هناجو زار ملاذا اذه مهد الرا .ءتالفاهلاك

 ال ماع فك هنا لعت لو ةءافكلاط راش لو ل> ر نماهسفن تحوزاذاةأرمانا ىلءةلّدس |تلدورا. خامه

 اوبع م ةءافكلا مدعباولعن واه اض رباهو> و زول ءايلوالا كل ذكو اهرامحالت فكر غهنا تعم

 رحب رايخا ممل ناك فكريغ هنارهظ مث كلذ لعاهو و زفةءافكلابمهريمخاوا اوطرمثا ذااما مراسل
 اضيأءاسنلا بناج نمريتعت امهدذعو مامالا لوق در ريوظلاو طمحلا ىف هلع (ءاسنلاال لاحرلا ف هلوق)

 امهلافال> مامالا دنع زاحوريغل ةماهحو زف ةأرحا هج و زب نأر يما هلكوول ام ىهو عمام ةلئسعالالدتسا
 ةداعلاو فرعلابد_.ةمةلاكولا ف قاطملانالاما امهدنعزا اوجنامدءنالاوعزام ىلعاوف ةلالدالو

 اسهنا يصل ةرزامخلانعرملا قور مرك ذام ىلعالماد نكست ملف ةصاخةلثسملا كل:ىف:ءافكلاداهتعالوا
 لالا لاقةءاده ا ىفاذك (لانامةسو كلام لاقو هل وق ىسبتنا لكلا دنعاهتاح نم ةرعتعمربغ

 نا ههعست نمو صاصجلاو ىنركلا ناىدنفأ حون ركذوامههتةفاوملا ضد |ىنركلا كذ ىلوألا ناك

 ا ةفينح ىلا نع مه دنع داو رلا هذه تدثتلولو نيدلا ىفالا :ءافكجلان و ريتعبال قارعلا امم

 اة ارا بلا الا (ريتعت ال هلوق) ما ةريمعما#ت | ىلا ان اشم روهج تهذواهو راتخا

 ا



 45 ( نع كمال ىلع)

 ىنعثلا نعرد سترتلا اًذه.مهدالوأ م(مامعالات انب مث هلوق) ىوج هلادارح ناكناو همالاكن ءارهالخ

 هلع ىف ىقأسسام ىل_عبسنلا ل وهن اكو ةريغصلا ونام ىلع لسأ ىذلاودو ليز هالاوملا ىلومم
 ىلع لمعلا نا فرعدقو (ناستساوهو ةفيتح ىأ دنعا ذه هلوق) مدقتملا طرشاانامأ ىلوءاهوزيذ
 امهوق ىلع ىوتفلان ان مىرسنالقلا سىذمتىفاذاهن هاذه سل ةروصعم لئا_هىالا ناستسالا
 اف لاو تاصعلاىلاحاكنالامالسلا هيل هلوقل ( سا .ةلاوهو تش الامه دنعو هلوق) رهن بي رغ

 ىوذثرانالوقنوأ اذهاذكت ميرا مدع ىلع كلذلدبالو ماحرالا ىوذ ىلع تاصعلا كلذ ىف مدقبو

 (ةفينح ىأ عمفسوبانأ نا ىل-ءروهاو هلوق) ىانز ث رد !مهمظتلمف ةيوصعلا قرط مادرالا

 رزق د عم هناروشالا ناّديادغا نع ىو ديسلا لقت نكمل ا. خص الاوهو تاناورلا رو َق

 وهوردالالاو كلذ هل ضوف نا هياونل مث ىوعدلا نعىرعناو  هلعف نا لعهدو فذصملاورقأو ماكحلا
 (عرفإلال مأاضنأ با ونال ناطاسلا نمنذالار دهءاوس ىذاقلل ناطاسلا نمنذالابءافتك الا قرهااظ
 د_ءبامتزاحابذفنبو ف قون نيدلا عسب دي لاق عضوملا كلذ ف ىذاقالوا4ىلوالواسفن تجوز ةريغص
 هزه# نارا.تءابانه فاوتلا ل: او لط ابوه؛ هرودص لاح هلزي ال دقع لك اولاق مهنا عم هنا هغولب

 عفد باب نماذه نال ريغ نود ىذا دعبالابدارملاو (حلاد_هبال ىلوالزو<ىأ هلوق) ري ناطلسلا

 حراش ىنعل اهر حرص يك ىضاقلا ىلع مدقءوهو ءايلوالا نمدعبال ا هيدارملا لب ران هيفو ةيلالءنرمث لظللا

 ا دوجو عمدعن الاجور (عرف) نيهاش يشل |نءانخش مهضمد ىأر هلاقامو نوما قالطا| هيلعو هيأقنلا

 نرحل اة رش هلوثل قيقرلا حاكن قى ليز ةقنامسم هنمةزاحانالاطغساله ملا ةيالولا تلقتنا مث برهالا

 وه ثيح نقال او-و زول ىتح ةييغلا عم ةيق اياهم اىلا نر قالا ةدالو با ر كح مدعب ف:مااراشأ
 وهف ق>اللا نم قداسلاردب لوأ اعماحو زولودن ريهظلاو ةناخما ىفاذكراوماوهره امل اوهفاوقلتعا |||

 ليقوزمسفلارامخاشومكلا أحلا ىلا لمقو دعبالا ىلا ةرالولا تاقثنا ىلولا لض ءولورحت ىن احصدسال اوركذ لطاب
 ةبانلا 9 رطد لضعلا دنع هون نا ىلءءانباهل رابخلا تود ىف لذعلاد نع ريغصلا ىضاقلا عوزتنا

 | ىن-دحماوأ بالاوه من:+لا كولا ناك اذاام ىلعال مارا. اان نا ىف فالتحخالا نج ىتسشور م هيالولاال
 أ لضعلاو ةيالولاوأ ةباننا| لق نم اذه لعجءاو - هر انا تو. ىف فالخال هناره اظل افا مهربغن اكول
 |( رع ىو تارمذلا ق ةلّمو ىوتفلاةماغو جحلاوهو (رصقلاةفاسمهلوت) دقعلا نم عانتمالاوه
 | نم طا فام ىلع ىنةناذهو اب زهلضعد اراممعا(ناطاسلااه-وزب ىيفاشلا لاقو هلود) مساق همالعلا
 | اعاجادعنالا ىلا لقتنت اهنا ةيزاريلاو ةصالخم ا نعرهتلا ف نكلا ا اىلا ةىالولا تلقتنا ىلولا لضعاذأهنا

 ةيالوالوزاحوه ثيحاهج وزول لو ةمئاق هتيالو نال( برق الارضح مت دحأ اهجوزيالرفز ل اقو هلوق)
 || عفتنيال نم ىلا ض» وفتلارطنلا نم سدل هناانلو ارضاح ناكاذا راصف هتبالو عمن اطل ءال الو دعب الل

 أ| :زانحما ىلع ةالصال صنع مدقتب بتكوأ ئاغلا برقالا نا ىرتالا اتيقروأ انونحيناكولاكراصف هيأرب
 نثلو عنه ناانلف همفدنأو رالوه ث.>اه>وزولو هعنم هل ناك | ةمق ايه الوتناكولف هءنمدعبا لا ناك |

 دةءامباقنييواستهنم.اوةلزنم الزنف هسكع برق اللوريب د:لا برقو ةيارقل ادعي دعب الل وقذف اناس
 || ىأ عقرب( ىضاةلارارتخاو هلوق ) ىوج ف ذصملا هيدارملا( بالا بحاصدنءهلوق) ىايز ذفنالوأ
 ىلعافطءرجاب ( ذاعم ني دعسو هلو) ىخالاكهيلا فاضملا ىلع افطعو رج صن الذاىذاقلا راش اوهو
 ورمىلا ةمسن (ىزورملا هلو») رهاظوهو ديهشلاردصلاو مالسال اردص نمهدعباماذكو هيلا فاضملا

 ةغلارب دقت نم ق.سامهب ىنعب حل ا دارملاو هلوق نءرب اوه (اذ_ههلوق) ىرلل ىزارلاكىازلا ةدايزن

 2 مآ 1"

 | سدل ثردحمنانالاودجواذاام ىلع مامالا هل جو هريغلال سنحلاذهىلا ضوغم سنجلا اذه ىأ سنعلل

 0 نيعم اك هل هتداهش لقت ال نممالو هسفن نءاهجو زب نا ىذاقلل سدل نك (انوذامناكا اذاىذاقلاو
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 سدأ بدت رتلا ن اف ماحرالا ىوذ درالو بت رثىل اريسفتلا اذه راشأ (لاوخالا مثتامعلا ىأ هلوق) ها

 نتا 3

 ررق ىرشلا احنا نا ىهرمقفلا | نءلئس ةثداح باوج صن اذ هو انذمش لاق جاب ز سفنلا ىلعةدالولا

 زم عنماكح حاكتلاروما ىفةرحلا هّتدوز ىلع ىلو هنالو ثددحا هتياور وانوذامول هنامأو صاصقلاو

 نال ةلسملا,ديةربونت سمدلوو ( ةلسم ىلعرفاكو هلوق ) ىهتنا ةثيزلا باطو ءطولا ن «نيكَتلاو ورا
 ةرقاكلا ىل_عملسلا ةيالو ىنتنا ةيسملا ىلعرفاكلاهيالو ىئتنا كو ةريغصلا هتشبا ىلءةءالو ه4 رفاكلا

 اناطل وأ ةرفاك ةماد.- ملا نوكحيناالا لاقي ن اى ولالا فرعتلاو حاكنالاةبالو ىنعا

 ةيالولا توين مدع نم ةيعفاشلا ىنةتساو لاقف كلذ ىلع علط مرهتلا ىف هناكوربونتو ر ردو ىتءعو جل

 ةرفاكلا هعشنلا ع ورث ىذاقالو هبىذقت:اندعاوقو ةهادم_ىوأ اناطا سناك اذام رفاكلا ىل-ع لس

 نم انوذامن اك ىأ هروسنم ىف كلذن اكو هلوقنمدارملاورهن هروشنمق كلذ ناكو اه ىلوال ثمح

 ةماناتهناك (ةيصعلا ف اكاذا اذه هلوق) ةرفكلاراغصدسقت, الا ةاطءراغصلا مب وزني ناطا لا

 ىفاىقلطأو ىوج ثرالا سارت ةمصعلا ىلولاو هلوق نكت ناو فذصملالود طرملا اذه راخإو

 مالا ىلع نامّدقم قدالا بنترتلا ىلع هتنصع مق انعلا ىلوخ ةيبدسلاو ةيبسنلا ةمصعلا عشق ةيصعلا

 ةيالولاق هلو )رح ىذاقلا ىلعمدقمءاملوال ارخآءالاوو هدب ىلعريغصلاوبأ لأ ىذل اوهو:الاوملاىلومو

 هنالتننلا مالادعير كن. لو ةمد ةمبالا ما نقلا نعربنلا فو بالا ما ىلع اوعدق: قرهاظا ذه (مالل

 تالا .قدسافلاد جلا مث تنءلا تذب تذب مثتنملا نبا تذب مث تنملا مالا دع.ف هنوذح او نوذحلاب ص اخ

 رعو هدازره اوت نع ىكحو ةداللا ىف ك هن ىتفملاوهبترتلا اذه (ماوبالتخالامث هلوق ) 0

 ناىببلوقلا اذه ىلع هينقلانعرمام جر نا ىتش و بالا موق نما منال مالا ىلع تالا دقت ىتسنلا

 ىلع عش وتفلا فلاق صل ىف اك ناكرتش امهدنع ومامالادنعتمالا ىلعمدةمدسافلا دحلا

 ىوذنم هنالهرخأت ىطعد هم الكو تخالا ىلع دسافلادلا مدقت دحلا مدقتت نه حالاودلا ىف محام

 هناء ىرحو تالا ىلع هعدقتب رعملا ىف مزاد هلو تاق فلا نعرهتامدقتم هرك ذ ىتذي ناك: ماحرالا

 مشل ةدحلا بوترت نمبدقو حي وزعلا ىفاهتدترمالو ةدحلا فنصم ارك ذيل (ة5 هفالخ كحملو ردلا ىف

 اهتوكمةدحلاددقن لو ماو بال تخالامث ةدحلا مث مالامث همصعلاةءالو دع: لاقف هياقثلا مرش ىف مأق

 م>4بالاةنارة نا لاقي دقو جرملا مدع: دحاو |ههتدتر بال ىتلاةدحلاو مال ىتلاهدجلان الاتي دقو مال

 أبتءجارع ىل_ءلاحاوتلا هت بر ىفىلالين رسشلا نس يشلا نءانضش مالا ما ىلع بالا ما مدقتف ةمصعلا

 حالاو تعخالا ىأ هلوق,حراشلاورمسف اذ خور ىثنال او ركذلاءاوتسا لا ءاميمالادلوب ريبعتلا ف( مالادلو
 موس ىذب سدل بيرق قأسس كمه (ماحرالا ىوذل مث هلوق) مالادلودالوأ ىأ (مهدالوأ ٌثهلوق١) مال

 وهام ماحرالا ىوذيدارملا ناهرهاظور يملا للا ل اودخالا مث تامعلا مدقيف تا.صعلاك مومدترتو ةمصعالو

 هنصع سدل ىذلا سي رقلاهيدارا لاق ث.حىدسنريلا نع ىو اد._.ىلا هلقن ام هفلاخض و فراعتللا

 هبق هل ادوريغ عم ةنصعلاو ريغ همصعلا نال ضُنارفلا باصص | دذع قرات اوهام هب دربلو هيفي



 (ندك#هالنم ىلعال

 اريصحب مسغلا كلتو ضعبا كلم م اذدكو هدر غولب قدعراسخ
 اهولَم كاذ ناعلو ىزالبا + اذكو ةنع بكن قالدطلااما
 ابي ىتا مالساو قتعو كل« + المت عبملا طرش ا ضاقءاضق
 اند دقعلاداسفممنباد ع ىلمأ اب ءالبالا عم ىسل بقت

 رودقل مااودو ىذاقلاو مالا لوانتي داو بالاريغر ملا ةرامع(ملا ىضاقلا ناك ءاوساقاط ههلوق)
 تشرال هنا ةف.تح ىأ نءو هلوةةدابز عم ىايزلا فهل هو ها ىضاقلا فةةفشل!ناصقنو مالا ىف ىأرلا
 تالاكاناكف بالا ة ققش قوف مال ةقفشو سفنلاو لالا متاهنالةءان ىذاقلاة بالو نال رامخت ااه
 بوعناىفف بجاسحلا فراملاتنثاذاف ملاوخالا بالو نع .ةزخأتمامومبالوّنال ميصتأ اوه لوالاو
 وه دلاو بالاريغ غول لارا مهل ئمسفل ارايخ تون ىأ (ىوتفل هيلع و خص الاوهو هلو5) ىهتنا ىلوأ

 1ةفلافم هضودخلاو تالاباراتءا (امفرايخلا تنثرال هنأ ةقشح ىنأ نءو هلوق) ىوتفلا هيلعو خعالا

 ىنعب (نيرضاحاناكاذا اذهو هلوق) فسوب ىأ لوق ا.لزمسفل |تو.: م دءالع ثدح رهنلاو نادل
 ىللعءاضقل ازاو- مدعةراشال اهحوو ىوجءاضقلا طرد فنصملا لوق ه.ل اريش دممقتلا اذه و نم>وززا

 ,غجوزملان اكد ةوامهدحا غلب نيذللانيجوزالربهذلا (مرخآىلا|ههدحا ناكاذاامأ هلوق) اغلا

 تالاامه>و زول هنال هلودا) :خش بئاغلا ىنعءاضقلا موزال ( رض لام هلر امال هل اوق) اش دحلاو بالا

 ىوج غولبلا,مسفلارامح ام تدي هناف شحاف نيغب وأ: فكريغ نم نوك,ناالا ( خلا مهر امحنال دحلاو
 اهتوكس لطيور هلوق) طقذ نيمحاصلا هذه ة.سنلاب رهظ اعاءاشتسالاا ذه ناهنفو ىدمج ربلا نع
 | مالاضر نوكمال لعت ملولاهنال العب دمق رار ام تنك اذ_هواضرا ىلع هتلالدل (مناتلعنا

 تاأسول بح طرعش سدلذر هم ار دقو جوزلاب اهلعامأ تر ذعذ درغ هن ىلولاو هنالا فرمصتلا نم نكس:ال
 1 .وكرمالا ةداغ ذاهيلعلءلدال فسعت اذه و فلا فلاقىجلي زاه رامخ لطندوهمشلا ىلع تاسوأ كلذ نع

 للعمالسلا اًذكورهملا نعاذكواماع نسال جو زلا نءركملا تل سولو حاكنلا ءادتباةلل اك ةلاحن هذه
 ناب مال-لاىقردهلا ىف هعزانو مسقلا ىل_ءدارشالا ضرغل تاسامئاو فدك اضرلا ىلع ل ديال مداغلا

 راك شالواهلاطسالى رغشملا ىلع همالسن | ةعفشلا قاولقن اع روما ىف هع:موتوكسلا قوف هيلاغتشالا

 هطوقس مدع ن + فلا ىفمرتذام مث تلطمل هقوف ناكولو توت ان لطب ع..لابلعلادعب ةيئاوملا تلط
 ىبليزلا نكات د ساجارخ آلا دءالو لهجابرذعت الواهب لخضولا ذا اعرونلا فهد ءقرهملا نع تلأ و
 ةلوغشما وكلا قتعلارامخ متملاذارذعت ثبح ةقدعملا فالذع معلارادرادلاو ماكحالا لع خرفتت
 لوقت تهدأ اذادمشتوا هنا لد رات لمالاب هتارناو مدلا هي ور عما سفن رات نادي وىلوملاةهدنع

 اذاوبيعلارامثك ١ ادرا.خ ىلع ىهف ني رمش ىذاقلا ىلا مدقتت لو تدهشأو تراتخاوأو ن الامدلاتدأر
 فوق سداو ىتيدهنال غولملارامذي ريسفتلاىفاه.ن مث نية لا باطا لوقت ةعفشلاو غول لارا عمجا
 كاست تناك ولاهتال هلوذ)ءادتب الاون هماودلدتملا لعفلا نالابذك لالا. هتأراذان الامدلا تي ل
 ناالا (توكلاناهر ا حت لطسم الد ود رحب دقعلا تقواسث تناكوأ غول لال فج وزلا اهبل دو

 ناملعاورحةققنلاوارهمان ةملا هملاو ااعوط ءطولا نءنكملاكاض رأا ىلءلدبامدج وت وأ اهنا ىذرت

 ,4لانهتملاطف تغلف امالعتو | اهعماح نااما اه لولو اوعماخملاذااضرلا ماد نوكت اغار ملايةءلاطملا

 ىلا قبيفرمعلا هتقو نال (ضريلام هلوق) تةّدص ا هرك نيكل تعداراتخغاردلا ئواضرلا ليلد نكي
 ريدقملاريصت هنال ةلالدواو هلوق «نسحالرب وصلا اذه (تضرلوةءنانهلوة) راضرادحو نأ
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 1 لست ددق ناكن اف اب لحد دق نكي نا(ملأ فادصل املس كملوق) ىو+ةلالدولو لوقلاب ضرب ملام

 ءابتنال (مسفلا ل.ةانراوتوهل |و3) ىن.علل قتل او (ةعماشاو هلوق) رهناةزهعقدنوكالنا بشاب

 | ناو هلكروما بحوو دعوا غول. | لق ا.هدحاتامءاو .مسغلا لبق ءطولا لح لءلديهنوعحاكنلا |
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 امم ىع-و بصاع عج هيبال لجرلا ةنارق نم روك ذلامهةمصعلا برغملا وره تانمل:عمتاودخ الاك

 ةهوتعااوهوّتحم ا ىفالا|ذهرو هالو ( ناالاءا.لوالا برقاق هلو ) ىو ثنؤوااورك ذملاو عسب او دحاولا
 اههدنعو مامالا لوق حلالا نعدحلا دقت نا جركل اركدو ( بال مت ماو بال حالا متلو ) ىنيعراغصل نال

 بالم ؤاتيامى.قشلا كلذكسالا ماعامث (ملا نامت هلود) ره لك لوق هنا محالاو زاكرتش

 ناوهوتبمت ناو( قتلا م ماوق) فلان عرمان نبال مموئانب امن قشلاددحتا عج هؤانب ام
 نوكي نا طرت وانزش لاق تقلا نءرهن بسنلا تايصع تدترت ىل-_ع تبذنلا نم هتنصع متاولفس

 ه>اكن | ىلدالف اه دلو ىلع ءالوال هنام ةءلصا رح اهمأ تناكن ٠ جرخضلاهماعءالواذ ةرمصاقلا ىنأ ةيسصع
 ميتيلل دحوتملواثرار | غااملا نقاعلا هنان ىلول مهري سفت ىلعو هءاعوءالولا باك قرر دلا بح اص هيلع هبت

 هلع همن نمرأملو لاقهنو دمالل وكت حاكنالا ديالو ناق بالا قةءءوةءلصال ارت امالاىو متل اوأ 1

 احوزناف ناك امهسأ ب وزئزاحنية.ةشوأ ةمادلو امعدا ني د.ك ة حردلا فناملو ىوتسا اذاوانه
 ةيريهظلا رعربت ةمالآحاكت ىلالقتسالا نيديسلا دحال سداوالطب اعماءقروار دب لن اف قداسلا مدق
 نازاو اهري_ةدو ةيمسشب نترم دة ناد او تالاريغ جو زادااعق طايتحالا رداونلا نواه ريغ
 لدتف اهوزتةأر مالك قال- طب فا> جو زلانوكت نأوأ لالا مدن الف ناصقن ة.عتلا ف نوكي

 ىلعاذهو ىهتنا طرا ىفا ذكىنانلا هحوال امه دنع كل دكةادجو'انأ ناكناوىناغلا عدن ولّوالا
 وه .ةاعلا ناكناو لُمملارهمو :ءافكلا سم ةعجلل ديال هنا سءحاصلا هذ م ىلع ام أور هال مامالا بهذم
 اب ألوالل لب طقف ىلا ا هجوالال: داعالا ىف طامتحالاف ةعب رشلاردص نع هانمدق دج اوأ بالا

 ناة.ةرلاامأ نممهذولو نررحلاف مالكلاوامهب قحلااماذ كحو ةريغصلاوريغصال ىأ (امفو هاوقإ ||
 الَوأ هريغملا 4 !قدءأول ىت- هع قةءلارامسضهانغالا فراخ ال_ةاغلمفاةتعامىلوملاامهحو زاذا

 هدلاو :ريضدعام مدن قرغي و هغولب رظتتب لرب ةصوهو تغاب واو غوليلارامخا ف ناك تغامقاهجوز

 هلود) ةافالا مسفلارامخ امه تدق نوذحماو هوتءماريغصلاو ةريغصلاب قدما دار اور من هيصووا

 هلعج مق سا فكم مسفل| لقال حاكتلا لاقي ال «ّةفشرو هقل ىلولا نمرظناةلرت مهوتل ( سل ارامح

 مالا لقاماو ناللاذفانلا جيدا احاكذل اوه مال ادعب مسغلا لقحتالانلوق نم ”ىنعملال اوقتانالا مق
 صا موزللا ناب حرصت هيفو نين حفلا ل.قيف مزال يغهنكل ععص علاو حالا جي وزو مثلا لقي

 ىوج دعب واغوا.لا لبق حاكتلاب انعاذا( غولملايهلوق) سكن الوذاغنلا موزالا نم مزامْذافنلا نم
 نال(ءاضقلا طرشد هلو ) ةصالخلا نعر من ىلو الد بالاك ةنودلا ف نبالاو (دجلاو بالاربغق هلوق)

 ىلءف ودق هةةيقح ىلع فووالورظنلا كارد هدسن الهمس قاذكو هو فلةءوهذا|ةعض هلصاق

 لإ نال قتعلا ارامح فالذو جو لا اريمختو هو ىوذ همدس نال 5 رف ارايخ قالخ فاقع وح راكءاضقلا

 ْ كل ءو نيءرق ىف اوتعجارم كل ءال ناكدنا ىرتالا ىثنالاب صتختاذهلو اهماع كلملاةد روهو هن عوام هم همدس |[

 رهملااذو نمد: ةدانزلاعف دتن اال ن اكو ىتعلاب كلذدادزا .ةو نيتض كا مدع ىضقذتو نيةقيلطت ملع

 كلذوتو:ءافكلا مدءب ةقرفلاو ىناتءالارا مك قالطال مف ةقرفلا,ذهز سولو اسهب ل-ةدناكنا
 لكو خولملاو قتعلارامتك سف ىهف جوزل |نمسن سال ةارذا لف نهتءاح ةقرق لك نط اضلاو

 هلق نهانا عمق هيدر تناك اذاوةنعلاو تىاوءالب الاك قال ط ىهذ جوزلا لق نمتءاح ةفرف

 بحاضص مظن دقو حوْزل !نمةرشاملادوجوبالىانتلا تءاحامنا ةقرفلاو نما ىقدلمف كلا ىفةنياسّنال

 لاَتذ جاتحالامو ءاضقلا ل اابتع جاتحامو ق الطلار مسغلا قرفرونلا

 اهيكعردلا اذهو قالط مسق هب اعفاناءج كتتاحاكتلا قرف
 امعنيءفكلادةفو دقع داسف يب اذكرهم ناصقن ععرادلا نات
 اهفاذدع دق اهترذ عاضرا « وا براحلا مالساو ىس لقت



 م (نيكسمالنم ىلع)

 ركاو قدس. الىلوناناتسا لاق ءىك٠ نماماوانهجوز ةريغص هي ريهظلا ىفو ةقاطلا ريتعملا
 نال (منابالارب غدحال رسدل كلام لاقو هلوق ) رحالذالاو حاكتلازاحةرهاظ هتب ءالو تناك نار
 ىالو ن اال ةوهمشلا مادعن دنع ةجاحالو ةجاحمالا اوسناكاذاةدالو رمغلا ىلع هل نوكي نا نأ سايقلا
 قولي :الف انعم ىف دل دجماو لسو هلع هللا ىلص ىن :لاةشئاعجو زرككانأن !ئوراموهواصن تتنث تالا

 لاقوه_-عتدب ىشو هلل ىأ نب لس ةريغص ىهو هزم تذب ةمامأ جوز مالتلا هنلعدلان مدروامانلو هن

 لوقنم|:مهذهو تغلب اذا هرامخلاتامثا لءلديةو.نلانالةيوصعلاناوج و زامئاو تغاب اذار اناا

 ىلع نع ىوروةةياعتل اعاجا ىنركلا كحو ةود-قمهبىفكوةرب رهقأوةلدابعلاو ىلعورع نع
 ةريبكلا قحىفثيدسحا اذهب للا ىلعءاىلعلا عجبا دةو تامصعلا ىلا حاكن الااعوةرمو افوةوم
 توه. غول لا ىلا رظتنيالد3 بطاخلا نال ةج اح سهاو زن عأ اهنالةريغملا فهن له علا بج وف
 قفل وتد نشفاك ل نيالا ةوتتالو لاصملا مظتني حاكنلا نا لصاحلاو ىجاب زبطاخملا ءفكلا
 اصزنتتنثدالا ةيالو نا ىوع دف ءفكجلا از ارعارغصلاةلاح ؤةيالولااتنثاف نامز لكف 0

 نم ق- ام لاق. نا ب سايقلل قفاو» هوه لد ةلسمربغ هب قمل الفهانعم ف سدلدجاو سامقلا فالك

 ةبوصعلابال ةماما هع تانهبوز مالسلا هلع هنأ ن كلام مامالا هملاسهذامدرىلاريشا ةودنلابال هلوق

 نادرا لصانو نمغأن ءنينمل اب ىلوأ ىلا ىلاعت هلوق نمدرفتساام ىلع ةومنلاب ةيالولا نم هلام لب
 هلوق) ةودتلانالدب ودعلاناهج وراعامبا لتع لاش :راخ هامش افرام ااه تنال وتلا ناكول

 نوكتااه>و زين ادحال زوحالاست تناك اانا هلصاخ (خئادجماو باللالاس دا ىيفاشلالاقو

 زاحارك تن اكناؤراظتن :الا بجوف غول لا لق ام ذاريشدد الو ةسراملادو-و ىأرلا ثودحلا. دسةيانملا

 ىقفرمصتلا كلع اذهو بالاك دمحم !ناالا كلام لاقام ا هريغل كلذ زوكالو اهو نادحلاو بالا

 ال نال ذالاح ىندأ هنا عم لاملا ف فرصتلا كلعال هنال تاصعلا ن ها هربغ فالك بالا هك اعاكلاملا
 حاكنالامالسلا هيلع هلوق لمعلا ىلعءاملعلا عجادهنا نم ق.سامانلو يعولون ةنلا قهكلع
 لرد ذاع يكن نوال كا سباع م او زدعأاهمالةريغصلا قف اذكك: ةريبكلا قح ف تاصعلا ىلا
 تتئالةدالولا نالو مازلالاهيالو مدع قءانرهظا دجلاو تالاربغقروصقلان مه.قامو غولمل ا لارظ

 لاما ف فرصتتلا فال كو از عا ىهوا هرغص ىف ا متو. ناكمهتدءاق ىل-ءامتردق عمغولملادعب ارماع

 نسل ارا نو دج كش هنا .لانوكل هلوقو غول لا دعب هكرادت نكعال هنال
 : :رهظا هلود كارو سلا م هع دفامو هوقو ىليزورشلا مدل يارا ثودح لع لديالك رخل ل

 فرصصتلا كاذك الو نكم هيف كراد:لافخولبلاب مسفلار ام ام_هل ا نةيثا ثدح ىنعن مازلالاةهبالو مدعف
 حاكنلا فىا (حماةصعلا ىلوااوهلوق ) ماا لاخلا نم همفامكرادتن كال ث حلالا ف
 ا صول مث ىذاقلل مْثهدصوأ مث تالا ىادعللم مدع .دوأ مث بالا هنان ريغصلا لام ف فرصتلاال

 بالا ىصو ناي ةيلال ثريشل ىف همقر اظزا هه.صول مث هيبال مث بالا ريغصلا لام ف فرمصتلا نان نمر رغلاو

 اهنم لعحمت ةدحاو سفن نم مقا ن ىل عت هلوق ىلإكو اولا نعك متنا انش ناحاودجلا ىلع مد نمل

 نع هه ىم .س[ك د4 ىلع نامد تم همصو و هنال ىالا ىدو ىل_ع بالا ىناميدقت ىضاشالف اهحور

 اذ م .االمنرمثلا ىف هيلع هينونآه جو نم: فخ اؤمرردلا بحاص ىلع من ى عدن |هنم ء ىعسالو ىواسطلا

 ريغصلا لامق فرصتل ديالو نال دج او تالل ةملااب عقأ دي هم .ةريغصلا لام فرصتلاال هلوق ناوهو

 00 ذيهفب رعت نهىلوا ادهو مهس ىذ عم قابل اودرفتا اذالاملا لك ذعأي نم ةصعلاواضب اال ةتباث
 دو>وم|,مم برق | ال ث.حةريغصلا | مدعم ىلع اكن الا هبال واه قتعملاذارصلا ىفاك ىث ثنا طسوتالد لصتن
 هريسغ موانبالا عمت يلاك٠ ,رمخب ةمصعلادرتالف هسفنب ةمصعلا ىل اهم قلطملا فارصنا ىف ءافالو

 جن 2 4

 ةغلاملا ىف كلذ نالئشب

 7اس
 اا اواموهمف نسل اي رات دعاال هنا ىلع اش اارثك او ةصالخا فو اريثع غاب اذا نقع لق ىو هنالثلالاوقالا|



 ظ (نيعملا خف) ْ
 م ا ل تت تت تت يب

 هريعصلاواريغصلا كرديوارردلا ىقهلو3 نا ءامم ملا قيدصتودورشالب قدصت امهدنعو دعلاو |

 هرارق |نافاهرغص قى ولارقا اذ اعف فال لا نانم ّمغلاَنع هءلالمترثلا قامىلاريسش هقدص.ف

 ميمعلا هنالاقو لاا فذ غني ا .هدنعو لطب الاوهزارقاذغنب هاقدصواغلب اذاف اهوءوأب ىلا فوقوم

 لكلا للاقهرارق امص هرغص ف حاكتلابرةاولاما ىولارق انحاكنلاركتاوريغصلا غاب اذا اهف فالخملا لبقو

 !.هرغص قام, ملعرق | اذاامأ حاكتلا ر كتاف غلب اذا مف الخلا نا لاق نملوق هجوالانارهظ. ىذل او

 هرارق انا نب .-اصلاو مامالا نس فالخلان ا ىذةةيرردلامااكر_ه اظنال_عامت ىهتنااقاةتا عصب

 ةلاكولا ل ثسمريغل ةمسنلاب لب هموع ىلع سل قيدصتلاوا ةني.لاةماقا نمدالواذغني له جاكدلاب

 ريغنمد.علاوأ لكوملان مق دصتلادوجوواةندياا ةماقا نمددالدعلاو ةلاكولا لمس مىندمعلاو
 كلذ كال عال ثدح ىصولا نعزارتس- الل ا لاك قاس سنم رهظ ام لع كالذؤ فالخ

 ةنؤنلا نمةسجارالاو بسكلا نمهنال ميلا ةما يوزن كلماناو ىباي رلاو ىنيعللاةالحخهنهملا ىصواولو
 هيلا ىمواناواةلطم يو زنلا هيالو هل سد ىدولان ا ةريخذللا نع رهنلا اك بهذملانا لصا او

 رهنلا ف عقامزا معاوةيالولاب هكلعأك احواارب رق ناكول معن مامهلا نسال اقالح نيعم صد نماهحوزت

 فالخوهو ةخسنامريغف عفوا ذ كحانزهش لاو ملا بسكسلا نم هنال ميما و زرت كإمامناو هلوق نم
 (اقتسافواالدعن اك ءاوس هلوق ) ىهتنا قرقرلا حاكت ىف هيلع صناك ميتملا دما جوزت باودااوتاوصلا

 نا ركسناكولاذكواةاسفتاحاكنلا مصب ال فرعناو !ة-فوةناحمراستالاءوسهنم فرعن ل ثءح
 رونت ةنو:طملا هتقفث هضراعن الفرا .ةءاءوسروهطظل هند ةفرح ىذوارهقفواربرشوا قساف نما ه>وزف
 ريغ نموا شح اف نمغدولو كلذ بالل نا ىثهس> او مامالا نيب فالخلا نا هلدءامرردلا ىفركذو هحرشو
 ءوسهنم فرعولاذكواواغتامدنال ناركس ناكو لذ امحاص بالا ناك ذا اءد.ةمامهل افالم دنع فك"

 بالاريغىلولا ناكن اهناريغ(ءاءلوالا نمدريغو | هلوق) ىهتنا قات مصنال ههفسوا هعمطارامتخالا

 ةنوذجانباو ىلوملاو دحماو بالا بناح ىفكالذ طرتش الو ل_لارهمو:ءافكللادقعلا ةدعل طرت داو
 ريغصلا ىل«دقعاذادجلاوا بالاناىضتقي رردلا م الكر هاظنال-ءاوهحرشوربونت دجلاو بالاك
 مزال اوه لب كل ذك س دلو غ واملا نومهم ارامخ امهوامزالن 0 الء ف كريغ نموا شح اف نيغب ةرمغصل او

 طارتشالا اذه ليقو ىيزع لوق ناملعاو هداز ىيزعهركذام ا امو ىلعو هانا طارتشالا|ذه لقوا ةلطم

 نوك» نا مزامف هديعلالا مهدتع دقعلا موزال طرش لم اروموةءافكلا نا ىضتقب امهفوق ىلع وها

 هعبرشلاردص هب حرص ناو اذ هو هذهدق امهاذامهدنع مزالري_غاديعت لمار هموةءان>لا نوديدقعلا

 اذفوا .هدنع مدصري_ةملصان م عقودقعلا نا تاوصل اف مهو هنكل همفام ىقأ سوردلا ف هرك ذام ىلع
 ىاموالصا ش> اف نيغيوا* ف ريغ نم حاكنلا عمن ال «هربغ جرزملاناك ناو ه-رشو رونتلاف لاق

 ىذاقلاوا مالاوو هناو بالاريغى اا هربغ جوز ا ناكناو هلوةو مهو هضث | هلو ص ةعب رشلار دص

 ت5 ىهتنا لئارهم نو دن اكن او ىند ُحح دردقلا هل.كول نعول اند رهغلاف نكل تالال.كو وا

 ةعنرشلار دصىفامو هلوق نكل را اواؤفك نكي ناوانيعمامذش هل.كول نيعاذااضب|عصن نادساسيقو
 دخل او بالاريغل ممنال ىاهصنو ورك ذامارمف سل ةعبرشلاردصةرامعورظن همف مهو هض*ف اهو مم
 ريغيوانيغلايدلاو اللا مهحاكتازاوجواقافت اء فك ريغنموارهملاف شحاف نيغب رب_غصلاحاكنا

 واو دحلاوا بالادءزاوح لوقلانارعا ماش ورك ذاذكى نا هاقال ةفينح ىنابهذمءفك
 ىاسالا جوز د,قورحز وحال هناق شح اق نيغي هل_ةطةماجو زولاما هلفطا ةمسنلاب سشحاق نيسغب

 مهنا معاو هينقلا فاك ل-للارهم نملقايةريغصلا هت ج وزي نابالا ل.كحوازومالهنال هسقنب

 نينسعست تغلد اذااهب لخ دي ليقو غل متملام ملت دوال لقفةريغ_صلاءلوخدلا تقوى اوفاتخا

 ىلع ىصل انا: *:تقو ىفاوفاتسخا اذ ؟والفالاو اهب لخدي عاجلا قطن ةعسج ةنيهم تناكاذا ليقو

 لاودالا
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 | تدحوولامأ ةنبالو (ملامتوكسيوزلا ىذا اذاىأ هلوق) ةهركمتناك اذاالا طوق لمقبل هدعد
 | ىننلا ىلع تماقاااهنال توكسلا ىلع هتضب لل قتالن ا تشب ناك تلق ناق مالك الذ ناك امهسأ نم
 هر طيح قلوهف ملسوأو هم رطن طاك صاخ سا <« قنيتفثكلا مضى شهيد وجو ةلاح ىلع لن عونم تاق

 ىنادكم رقت تاعنمحت زاحأوا تدض رانا ىلعهتننب تدوشاذاالا نوااهت:دمفاهاماقأو لو دهاشلا

 أ توكسلاناههبو لعلو فلا فلاقاض أ ىلوااهتندب نا ف اصخما نع ةصالخلا روك ذا او باكر غ
 || هلوق) هباو-رص: لام توكسلا ىلع رئازرماناس وكوزاحالايةدابملا نم مزال زاحالا قام ناكل
 || لدال جوزلا لاقو تددرفاذك موهىنغلب تلاقولا مناللاهملا اذهب ةلّثسملا ضرفاغا (حلا تهدر تلا قف
 أ نعرصلا قملقتامقرفلاىدارا ن الوقأو ةبلالينرثلا ىفاذكرلا ىف قرفلاو هلوق لوقلا ناك تكس
 أ ىّدا اذا عيفشلان ا هلصاحو م الكالف همف ندم ةريظت اهنوكر اتعاب ةعفشلا لمس ةبسنلاب ةسجلاولولا
 || هع نال عيغشلل لوقلا ناكت لع ني- تيلطامى رتشملا ل اقودا:ساريغ نم عببلاب هلع لاح ةعفشلا بلط

 || ثء> ةعفشلا تناطف اذك موب عسملا»تلع لاق نايدانسالا عمناك اذاام فالذ:لا!ارهظ ىذاقلا دنع
 || هرإرةانلب لاعلل ىضاقلاددعر وظرملاذكذنم عسبلاب لع نيحةعفشلا بلط هنوكذا ىرتشلل ل وقل نوك
 الاكش ا همف نا ىلعكلل مضتنسكةريجنلا نءر ملا قدرك ذام قرفلايدارب ن ا مصنالو تامئالا ىلا جاتحف
 تلاقو تكسوردخلا غلب جوزلا لاقولةريسخذلا ف لاق لوق:فةريستذلاةرامعداربا نم ههجورهظ»

 جوزلالاقو تددرف ذك موبريسخلا ىنغلب :أرملاتلاقواوةأرملا لوق لوةلافتددرف اذكموب ىنخلبأ ارملا
 || هذه قش نملك در ادانسات عّداةأرملان ا لاكش الا هجوو ىهتناجو زل لوق لوقلاف تكس لدال
 || لعج ثيحهريحذلا قاخامهمف جوزاللوقلان وكي نا ى ذقن ةمجاولولا نع قمسام سامقف دلما
 ناّدراتد:ساناولوالا فةأرلللوقلا نوكهجو لاق ناالا مهللارهظب هله-واللوالاقةأرإل لوقلا

 ىهذ ةمعّدم ا ىهدأرملاذا ىنالا ىف هفالخي ركذت ىهو دقعلا موزل ا/ملع ىعدب وهفهمالكلاب| - جيرخ ا همالك
 ١ ةسياال_نرشلا ىف هلوق نمدارملان العرب رقتلااذبعو ريدتفهلوق لوقلا ناكفركتي وهو دقعلا سف ىع 1

 أ دراو لصأ توكسلانال (هلوق لوقل ارفزلاقو هلوة) ىحلاولولا نعقبسام صوصخ ربل اف قرفلاو
 || كلا لو لوقلا ناكف هركذت ىهود علا موزل ارملع دي هنا لوقن نو هلادها ثرهاطلا ناكف ضراع

 || ىصوالال ىنهرصتلل رو ر لاو راما مدت (لا كوللو هلوق ) هلوق لوقلاف ةعب دول اًدر ىعدن عدوملاك

 ىلعالاكت ادحتاو بالا ريغ لل ارهمو ةءافكلا اندسقتلا كرتو ف لكما ىلولانداراو ىدنجرعلا نعىوج
 وهو اةيطم نو: ل ناكاذاةنونحلاو نونحما اذكو ةريغصلاو ريغصلاك ةهوتعملاو هوتعملالعاو قايسام
 هوحنوهودعملا لد ضاكملاريغح اكن !ىلوللو لااقول (ةريغصلاوريغصلا حاك<ن | هلوق) رهن هب ىتفملا عروش
 ىذاقلا بص: نااوعاسعم قيرطو ةنيسبالارئاحريغاموملعهرورارقانال حاكنالاردبق ىلوأ ناكل
 ريغصلا هذباددعن م ةدامحلا لد. *اغ.ةسا.بالارق أول اذه ىلعو ةنيدلا هيلع اق ةفركتسفريغسصلا| نع جدخ
 موق نمىنتتس اذهف نا.سل باغ فاك ةنهد نمدمال ل هتما ىلع اكتلايورارق اذغسسال ىلومل كوره
 ىٌداامدعب هتماحاكتب رقا اذا ىو انا ىلعاوعجا مهئارردلا ف تنأر م هيرارقالا كل «ءاشنالا كلم نم
 اهعضد وة راحل سفن ثاإع هنال هسفن ىلع رغم هنا هدب وق داصتالد اه-اكتب ىذش م لدحر

 ٍْ هقد صوادوومشاادوشاذاالا قدص» ملحاكتل انودمع لعرف ا! اذاىت> طقف هسفن كإ «هناقد.علا فالذ

 لجرلا كالذراكن | عم لجر نم حاكنلاب تما ىلعرق | اذاام ىلع ن اسملا هان ع قيسام لجن كعو ديعلا
 دنع حاكنلابا.,ماع لو اارارقازاوج مدءرونلا نع قيسامرهاظ لاقي نأ قيذنمحةفلانخملا لوزتف
 كورة اهصنواذد ارردلا قهركذ قيدصتودووشالب قدص: مهدنعو مامالا دنءلب كلذكس ماو لكلا
 هنوك-ا ةقيتحىاد-:ءمهنمدحاو قدصب ل حاكتلايدمعلا ىلوموا ةارعاوا لجر ليكوواةريغصوأ ريغص
 : لكوااقدصت واهف دصتفةريغملاواريغدلا كردي واحاكتلا ىلعدوهمشلا دوش ناالاريسغلا ىلعارارقا



 (نبعللا غش 7

 | هلقلامتوكسنال (لوقلا نمدهالف هلوق) فلاختال برقالا صوص ”ىلولادارملا نأ ىل-عىنتنب هنال
 نا 0 مالسلاهيلعهلوق قالطال ف انم اذه نادروأواضرلا لع لديالف همالكىل|تافتنالا

 وهرم تسلا نايعاوةداعلاو هفرعلاب دقت هاير ملا ىف [كاسم و ءاورمأتسم لا نوكحب د.ةمريغ تاس

 ريش : (سشلك هلو5) ئهتناةرواشملارامتتسالا لاق ثدح هداز رع نءانخجم ل ةناسم الح اريدشتسملا

 تئلاواهقحق قطتلا ن لا رم :عن ام اللف هس راج ايءامح الق هنالوابعد بالا هةطن نال اهقطنن مديال هاى

 تجوزتة أر مان وهدارملاواهتودواعب ىأاهتونوان ةيباطخلانالو جوزلااهتدو اعل عجر اذا بان نم لءبف

 ناكولاما اهبل دامدعب هزم تناداذاام ىلع لوئاذهو ىدنجرملان ءىوج نرغملافاذك هحوب تنامق

 هلوقي بيثلا ىف قطنلا نم ددال هنا ىلع ل دس ايشلاناادعاو ىنأ سايركملا ع فاما لوحخدلا لبق
 دوحولا ىذتقت هلءافم ىهمث لوقلاءالان وكت الةرواشااو اهمأر بلط» ىأ رواشت بثلا مالسلا هّتلع

 ةقفنلاو ارهملا تلطكةلالدلاب نوكي تدمحأو تدضركم حرصلاب نوكءاكبيثلااضرن | معاون ينال نم

 ركل توكس ناىوس قرفالفذحوالوق تسلوارو ا |لومقوا«طولا نم اهنمكتوا

 ىل_ءةلدالارف اظت باوحملاو توكل ادرج ىلعةدئاز ةرام |نماهقح ىديالهناقبيثل !فالكاضر
 هنمحرصأو لوقلاريغ ل الرحالاو رمأتست ىتح مال انت الةربرهىأ ثىدح ىففلوقلاباهداصتخخا
 فال ةزاحا نوكيا هاضرباهبالخ ةرربهظل نع همفورهن اهئاسلاوتع برعي بشلاورخآث دد> ىف هلوق

 ره ودلجا ىهواجترذعىأ (اهتراكب تلاز نموهلوق)ه اهتموا هماعطن متلك اوأهردحلا تامقولام

 تداتعا اذاىتددح اهماع مهبل واهةداعانزلامه ملاذا اعمق فالخلاو عملا فاك ىف ىأ (اننوأ هلوق

 ديرقتن ا ننعالو مساقوينشلان ءىوج م را ١ تدل بلع مقأف تجرخاو

 تدصم لوااهدص» نال هقيقح رك ةان اادعامفامأ نر ) رك ىفذ هلوق ( كلذ ىلارش ١ ىكابانزلا

 | 5 اني لو هلا  ةولخمادعب تاموااهقلطو |ةنعوا بحصاهج وزن وامن قرف 0 اذهو

 تدح واذا ركن ةعم ملا ةرر اح ادر هل نان ضرتعاو نالد ىنب راك .ال ةضولا قلك ل!ل--دو َة ةقضد

 ند دلال نوكت نازوكو ةلرتسملا : نموهفاضأةرذعلا ىلعلاقتةراكملا نان مجأو كل ذك

 معالا ىلعو هحاشملا ىلع ىئ ملا عس .ءلاقدرفلا اذه ىلع لج ْئإ ا او 1 ن*هن 5 بيصم مصب : ل نمدارفا

 اناوتيري هللا فاك مسالا ف لع ل ادنعةقمقح سئفانزلا ىفامأو ةعسوتل اىلع د .اااكذل اقتالغالا

 ةشحافلاةعاشاقطنلا اهمازلا ف نالد اوله اذا تانتركسو دك انوع راكبالاك تح 0
 ىنتكيالالاقو هلوق) رم مد_ةمعذملاوهشحافلاةهعاشا 5 هعنم | ليلد قطنلا اهمازلا لم لد صراف

 ا 0 ا وكس
 فالالب بشل حق نوكت داق ح اكتبو أ ةرسشي تئانوولو املا دئاع اهي صم نالةقمقح بدت

 . تلاردو . لهو ابر دع تلازم كدثلاو فاق! تر ذع ءأ رحال مسا ركملا نال ( 0 :الهلوق) قس

 امنا ركلا ناانلو ةفصلا ءذهماه دج واذااهّدربرك ابنا لغة ماى راو ان واس نوكسا رد

 لذي نالد راكم ىدوأولاذلو ةقدقحر كت ىهو اق ىنعملا اذهو اهئا + لااا بوكت 0
 هد:ءنعالب (اف لوقلاو هلوق) ىلنر عش ااةذفامدزر ال ل كدت ةيراملا اعرق هل امارة ءصولاف

 اههوق ىلع ىوّفل ان أب فذصمل |حمصسو ىوعدلا قة#ت 5 ”الاةتسلا لت أسماىد> |هذهواهامحواو

 ارامتعاال ةرييكحلا|ىفومامالا دنع فلح ةريغصلا هتننهجو زهنانالا لع ىعدا ىذداقلاىواتةقو

 ل للا ا يحول |عانتما ناب ان زل هاك ثدساو اقرار ةالان

 اذهنوكم ناهشالاةتركنأ دا ملع ىداوأ فاحتال اذه عمو اهزار *(ن2د كاكا لح ترداوأ ةأر ةأرا

 لق ىأ و لاقافلتخا ناهل وق) رهتةيؤا علاق هنح سد ا انزل اذ هركذامن | مءاوا فوق

 ناكول تح لوخدلا لقافا كن اذااعرهنلا قةلّمسملادمق اذهو ة هءلالترثاهاضر ىلع لددامدوحو

0 

 ودكعذ



 2 (نيكسمالن «ىلع)
 الات وكس عم ىدلا فرضت + بهوام صنق دنعوا تهاوو

 هيذأال هللاو لوقا « .كثتلاو دعلا لود كاكا
 ءاصبالاىذدنعىمولا اذك# هاربالاعم نويدم توكس
 ىكّنععس لزاهلوقو »* . ىرتشملا ضيق دنءوأ عدابو

 م 4 اذ كءلعه_تفقو هلوو عم د اذك واه هزاعحأ نا

 3 207 بت القن دقامد:ء ققزلاوا 0. الكودقامتقو ليكولا دك

 ا لوز راكد مهفهصاصتخا.كيرشلاوأ + لعدقعسبملا عيفشلا ذك

 رات اردلا و لزندةو«هرادُ هلزنال ءكاذكي هنذأ ال هلاو هلوق قهأوق تقعروتلات>اص ط2د>حوو 20 وه /ر 4 0 /

 نو حس ىذتةملاق»ن |ىد ىهتناد ا اة روك دف دلت ع نال عمد قطنلاك توكسلاو

 ا 0 ديعلاىلومثلاذك<لاق ثيحامظترهتل اف حرص هدو هد ثذحل ا لئاسملا هذه ىف نذالا ماتم يقأ توكسلا
 0 معمر , ”«ةزر ||| نذأتالراتفل-اذاناعالان م ةمنالا قاما .ةيقحانذاب رسلتوكسلا نارا ارك ذن كلوب هل ثنحلاو
 مصالوىلوا كولا كل ذريغىأ (هريغىلو هلوق) ىبهتن|ثنحئالر امثتسالا دنع تتكسفاهحوزتف
 || هفعض ليقو هلوق ىضتقم (توصاتاكل ناك اذا اذهل قو هلوق) ىوج برقالا لولا ىلاريمغلا عوجر

 أ عهلوقل عجرتملااذهل قو هلوقىفةراشالا مسانارلعاو هفالخ كد ملو هب مزح هحرشوريونتلا ىف هنا عم
 || تدضرول ىتح ادرالوانذا نك لردلا قلاقاذشو اًذرن وكب نااضر هنوك ىن نم مزلنالو اضرب سلاكنلا

 || نوكمأل هلو3) ىهتنارظن ف قتاملاو ةباقولا اف هريغو جارعمدقعنا توصن تكء[مدعب ىأ دعب
 || هلدو (ملاةثزهتسلاكت كن ااولاقو هلوة) ىبايز ىوتفلا هملءواهلهأ ةقراغم ىلع انزحل» (ادر
 نعرهن هدعبال حاكنلا ل.ق هنهىلوأ هريغاهوق هنمو دترا هتدروأ ىتح (اض در نوال هلوق) ىليز ىوتفلا
 نهكجوزاناديرالاقول ىتح ( ةفرعملاهب عمت هجو ىلع وزلا ه.ع«راهثتسالا قريع مث هلوق) ةريخذلا
 نماهحو زباضروهذ تةكسف ةءاجركذو نالذوأ نالف نمكجوزالاقواو اضر نوكمال تتكسف لسجر
 ةمهمتط ارتشا ىأ اذهو ىن.عالف الاواضر وهذ نوصحاوناكن ا ىع ىنب وأ ىفاريج نم لاق ناو ءاشم م
 . || 5 ةيادهلا ف هحر(روملاة مست طرتشم الو هلوق) هملا ضوغتملاذاام هلع ةفرعملا هنأ عقب هجو ىلع وزلا

 .٠ . ه6 0 . - -ِ 6 0 .. 2
 2 فري ”اناو 0 ه-ةع5 طورشت درذوت حاك-ت ىف هنال ضهئي الا اهو هسيلالبت مدل لاق هنو دب مص حاكتلا نال رهنلاف

 4 تفيويرر اكتر م كمر ! دقو استذجوزلاباهلعأورهملار دقباولعن ملاذاامأوررضالب مزال لثم ارهمه.ف نوك.فرهم هيف رك فيلو

 تعني +, مانا | رهظف ىعملار غال سلذااهب ارارضاذئن.حامت وكس حاكتل اباه ءازلا ن وكي مضرب الار دق ىع#
 9 د - هكر ا هراتءاىذلاوهول وقلا اذه نءلدءبالذه-والاوه جوزلا اهلععم ا فرهااركحذ طارتشان ا

 1 جيوزت ىف كلذ نالئثب سدلو متفلا فلاق (ادجواانأ ناكنا جوزملا ناميمصلاو هلوق) 4 نورخأتملا

 ع 0 ه:ءردصاال ىنجالاك كلذف بالاوامترواشم بجوونا اةريمكلا ىف مالكلاوريحلا م ريغصلا ]|
 ناو ل ىوجاضر هنوك َنظفعضن ام مدءدنءتوكسلاب تدر اهاضر ناري _غ اهاضربالا اهرمأ نم ئث

 طور 00 || مساق ةمالعللةراقتلا حرش نع ىوج راتخناوهو (ةفينح ىأ دن عةلادعلاوأ ددعلا هءف طرش هلوق

 5 00 || ناو هلوق) ةءاغةلاد_ءلاالوددعلاال همق طرتش الف هلسرم ماقم همارقل (حماالوسر ناكولو هلوق)

 || ءا.كوواترقالا كولا لو برريغب ريغلا صخ ىو لاقا ذو هموع ىلع سدل (خا كولاريغاهمذأتسا
 أ ىلولا مضحي جوزين ان رقالاىلولا ليكو ناهنم ذؤيب و ىفاكل أ ىفهرك ذه_هاقمنامئاق امسهناف
 لخادريغدعبالاىلولان ا همااكرهاظ (هنمىلوأ ءريغىلو واهل وة) ىهتنا ىوتفلا ةعقاو ىهودعنالا
 هلوذ نمرحيلا فرك زام فلانضالف هةلطم ىلول ايد ارملا نا ىلع هان لولاربغاهتذأتسا ناوهلوق تحت

 سلو باه سال ديالو هلنهكولادارملا نا نمانمدق ام برقالا عمدعنالا ىلول اريغت ىل-خدو

 ىهنا كوريغوهفامتاكموا ادبعوا ارفاكبالا ناكولاذكوىلو ريغوهف كلذ برقالادوبو عمد عبالا
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 (نيدملا تف) 0
 لأ دقة دنع بالاكذجلاوةيادها هش عمهكلعال اًذهوةلالداهاضرب قادصلا ضدق بالا كالماغاو ةيالو

 ةري_ةصولو رمالابالا كلذ مل سدلذ ءاماوالا نما هرم .غامأ ىهنا امدعد: عضرقلا زيمال نال ساو

 : اود_.قو نوبدلارئاسكق اد_صلا ضمق كلعىدولاوهدق |ءلاارمأو ناك اذا ىنعب ىدولا وه ناك اذاالا

 هاد_هاو ه.هوام ض.ق هلسدل هنالرهااناودءةواهرمارالااهقادص ضيق دحال سدل بيثلا نال ركملاب |[
 كلذ مف سلف ءاملوالا نمامهريغامأ هلوقوروم هدادرتسا وزال ناكدض.قول ىت-لومخدلا لسق اطجيوزلا
 هتلن بال |ججوز (عرف) انكشمرك ذاذك ةريغص تناكر اىذاقل ا!نموأاهتمرع الابى !ةريغصولو رمالايذل ١

 تامرملا ل_هف ىف ىدنجربلا نع ىوجز اح كلذي تذءلا لعأ و دبعلا لعريغ ن ماهل امركم نوكمل ه دمع نم
 ةغلابلل ةمسنلابرهاظ اذهو ذافنل ا ىنععز اوعللطرسشاهمالع ا ناتننلا مءأودل أو موهفمو طقتاملا ىل اايزعم

 1 رتسشا|ملالاو فوةواانتشتالة رهان اىلاءاسع ١ ةلئسملا هذه ىف واهمالعاط ريش الق ةريصاقل امأ ||

 م دعل حاكتلارمابةله احاهنال اذهود ريغصلاب| رابتعا( حادجم اوبالاىيفاشلالاقو هلوق ١ ريدتةاهمالعا

 ركيلاو اقافتااماءربدجال خلاملا بدثل ارغصلاا ىل_عان دنعود راكيل اىل_عةدنعرامجالا ر ادؤةيرقلا

 ( حلا ىلولااهمذأتسا نافهلوق) ةمعابر ىوف فالخلاةرصاقتلا بيشلاو غلايل اركسلاىفواقاغت ارم ةرصاقتلا
 طبخ انع ىوجاه اضر ىلع فةونو ةنسلاأط + ادرةفاهرا مس اريغب ا هج ورزان د: نانتتسالا|ذ ه

 اضراا ىل-علديام مقل جوزلا تيب ىلا تفزام دعب د علا ناك اذا ةنسناذئتسالانوكمالن اىنشيو |

 برقالان اذئتسالا ف مّدقي و ةغلابلا ف مالكا اذاامدن ةبالولاهل نملولايدارارهنلا قو هرأرلوةلالدابن |

لك ف ىف ا سو ىهتن ا ىذجال اكلوقلانمدمال ةدعبال ااهنذأتساوا ”ارالا ْ
 هلوق) هن يرصتلاحراشلا ما

 ريل اهخاب ول هنال تركسلا قاطمالدرلا نءتوللس لا توكسلاداراو*ىبصساك ارامتخاىأ (تتكسف |

 اذكو» ىساكةثزن مريخ( تكمضوأهوق) ردةزاما نوكيفانه توك و وف نبا مالكبتماكتف |
 نيح تنكسف نذاالب اهوزئولهنالهيديق ( اهو زوأ هلوقإ)ةءانلان هرر لا فاكريعتلاىفتعمست ذا |
 نءر حاضر ناك تتكسف هسفن نماو<و زنى ىأ كلذ اهنذأتساوإ هنا اوعجاواضر نكمل رمخا اهغلد |

 1 دنعكمعلاوأ توكسلا ىنع (اهبتهدحاو لكىأ هلوق ) ىنيعهدعبو أد قعلا لق نو أك نأ نمي فلتنمال

 رب دعب الربخلا غولب دع كءغلانافنصملا عصر هاظ لاقب نا ىتبربخلا غولب دنعتوكسل اوأ ناذعتسالا ١

 | 5 كر[ نك ةهيتلعت اهدوروأ لولا اهنذ [تءاولو ف دصملا لاقواو رص لاق اذهو كاذكسلو
 تنكسفركلارمأت ا ةينقلا قوىنادلا و ةزاحاو لوالا ف لكون ىأ (نذاهلوة) كواناكل نذاووف
 الا لكون اليكوال سدل هنايرحلا ىف هلكشت ساو رهملاو جوزلا فرعنازاح هاه“ نم اهو زبن ملكوف
 ابوتسساناياو اهجوزولاكددعتولامأ كولادحتا اذااعلوالا ىف ةدمقمةلثسملاو كيارب لعابوأ نذاد

 ىأىناسثلا فو لءفلاوأ لوقلاءامهد. أةزاحا نمديال لب انذا نوك« الهنا باو ار هاا فذ تةكسف ةدتر ||
 هنوعحاكنلانالطل ةزاجا نوكي الت تك هتوم دعب حاكتلاب تاءول تحجب وزلاءاقتبب ىفاثلا ىف ةد.قمو ||
 اهماعو اهل لوةلاف هلق حاكتلاب ىلعت لوهرعغب لب ةةرولا تلاقو ىرمأب ىأ بوز توملادعب تلاقولو |
 دقعلا نات ,رقااسهئال مه لوقلا ناك تدضرف حاكتلا ىنغلي نكالع :رماربغب تلاقولو ثاريملاافوةدعلا ||

 ىرج للولاد اذااكلوالاىف ةد.قم هلم لاو هلوقو رهن ةمهتال لءقبالف ذاغنلا تعدامت ماتريغعقو ١

 توكسلا اولعج دقو ىوا ناكل دقعل ادت هلو, ىلولا دا هلوق ل دمأول هنا ىفاكالو هريغو ىوحيا هماع |
 قاهلصو ا ورع | مدعدمفب ءارقتسالاو لاقمت نيرشعن ماو ريد_تلا تف ىف اهمظن لئا سهفاضر ١

 لاقفزح رانمرهنلا بح اصاعمظن دقو نيثالثلاةيدامعلا

 حاضالاب كات ةدعفف 33 حاصفالاكت عملا اوءاقأدقو

 ردافغوللا عماه<وزت < رهلاضءق دنءرك توكس

 تهاوو



 مل (نبكسءالذم ىع)

1[ 
 تكسر ه ىعكن اق :ىهذالاق 2و ىأ عنصاسم* ىل الت لاقذ 0 ل

 ىلع» ايورام ل هدف وش موتا وق مءاي اال سدل ن اءاسنلا لعأنأ تدرا ىنكلو هللالوسرامالتااقف |
 هقنوءطمهابو رامو نعطلا نع لاما ذام نالوا .ةوندمالا ىلعمانو رامو ةغلاملا ةلقاعلا ةرحلا

 ىلصىتلان عاش *:مل ث داحخأ ةنأ ال لو. ني_ءم نبى تعم“ لاق ىزورملا نب سام ءلا نع كح دقو '

 كلذ ىلع هقفاوو لدع ىدهاشو ىلودالا حاكت ا 1 م نمو ماوس ركسم م لك مل.و هيلعللا :

 نب ميهاربا نب قادم"اوافجو زال ىتاا ىه مالاو رامتخالا عانت هيوهار نب قادم او لمح نيدجأ
 ءانلا نوت ::نونوحن او دك س1 اهايوءالا حقو واولا نوكس وءاملا ذب نيئدحْما دنءاذكم هيوهار
 كلو لوت) امثال ةقاطملا لك (كاذرمغو هلوق) بي رقتأا حرمت ا هانملا نوئكس ووأزلاب
 نم ىو اهزك ذام ىلع ةيناخلا ىفاملاقاطمالت :ا.صعلا صوصخ ءايلوالابدارا (ضارتعالا قدءاملوالا
 لاقاض أةمناخلا سءردلا فاكعحالاىف علا نب اكمرمريغوأو ىهتنا ةمصءلاب صوص ةضارتعالان ا

 هلوق) اك كلىلوأ ناكل ةيصعلابرمعواف ىهتدنا ىه لاو مالاو ماسرالاو وذ جرف

 هنمد-وب وأ ةدالولابرهاظلا لما قاما ىئيذي ودات ىتح تكسي ملام ىذاقلا هذه فق (ضارتعالا قح
 رنونت مسغلا ىق نرقالإذالاواووتسا اذا لكس اك ضعبلا اذرو رهاأضيقك اًضرلا ىلع لديام

 ما حسفلا بلط خالل ناكبالا ىضراذا ناز را ىلا زء«همىوجاهنع ل قنام ىلع ىد:جرعلا دو هحرشو

 از عماش أ ىوه#اهنع لقنامىلعىدن بلاقو هنودنم ق-اطة-مضعدلا ضر نوكيالف هءلعو

 5 داو نا تسي نادال لاب اا والا ضع بهز احا اذا ىريصملل

 ةريشر اكباو توج ول دج كي هنالزكنأ نهق>طقسالا «فكه نان ضعبل ان م قا دصتلا نال ضع ْ

 ام ايلوالا ضعباضر ىأ هلوقب رردلاقراش اورصلا عه .لالنرعشت هلاطاقسانوكالئثلا وجو

 ضعبلاضرونتملا هلوق ن هدارملاناىلا ىهتنا هذ»ف ىلع قاءلاردقرملمتمدحاو دقعاذا تح مهاك
 رةاعلانوكبوأ مهدحأ ىذرفامئانلوأ نوددق»لا ترشانىتلا ىه نوكتن نم مءالاوهام لكدلاك
 تام مات ع ثلاهركذام ناروظاذه تمءاذا مهتردا أوس أعممس ممم .!ق>الف د ةاء>و مهدحأ

 ريغ نماهم- غن ت>وزةرح هغلاب» :ًارما ىف ةل سلا ضرف نال ىضراذا ىّتحهباوه حلا داود ةءاذا ىت-هلو

 انش هر ذاذك د قعل !ل.قامالماش ضعبلااضر نوكَن ءهلوهذ بيوصتلا ىنمذا طقأس ىهتنا ءتبك

 امكءدعب يطروأ دقحلا لد ضعي ىدراذأ املعتك در قال ةاقنو رحل ىفهتلادمح هسأر ملا

 ىلو اف ناكئارهتلا ىفاكاذ هو (دقعنب ال حاكتلا نا ةفينح أن ع نسا ىورو هلوة) ىهتنا ةيفقلاف
 ديف مناف“ اناوالان نءررضالاءةدناك امنا ةياورلادذه ىلع ةعمأا مدعن ال اقافتا حاكتلا - نال ناف

 نالظم لا هرهاظ (دقعتال وق اهفذحت بجومالذاهاب رثاننوريعب هباود نون ا دق مناف

 هاور ىذلان اب ذم - لك_ثف ةمعلا ىف داقعتالا فت نمردانتااذاردلاو لن رلامالك مرهاظلاوهو ||
 لوق ىل-ءىوت غلا هلوق) ىه:نارر كلف ءفكريغ نم تج وزتولاهف ذاغنلا مدع ىوحلاهرك ذاكن سح ا ْ

 ةاذهةاضقلاىدب ند و* 4 قو ةعدا ارملا نس ىلو لكالو لدعب ضاق لكسمل هنال (اننامز فن سحا

 أبع لذت دوعف رعاه غن تحوزولا الك ةقلطا ا نا مالسالار صن ءررلاىفام هملع عرفي و تالا سف

 وألا غادة ع ىلول رمش مول ١امأى .ساك ىلواط ناك اذ اىن كا خغلاوهام ىلع لوالل ل<الاهقلط مثجوزلا

 * ففكرمغ ن نم اهصوزنب تدضر هلوق درب قلكالو ا ةتلوفو هديالو لحتا ماف هب ىذرن أو رشا م

 خياشلان مريثكح ىفاو رعلا ىفورهنلا ىفهرقأو اهقفترح هب اللووجاناضرلا نال جوزئان لعب ملاذا

 مظعالا ءامالا لم ادةوشب الالم ةعالا ناهربنعاضن رتل !ىفهلُدمو ءانؤالا فلت :ءادقف دا اورلار هاطد

 اييلعام يقل نوكالذ ةضابعت رحا الو غو لايةاللاحاطقنال( حاكتلا ىلع ةغلاب ركب رمتالوهلوق

 ا هلوقن مقوم. 0 اح ىف عقوام نأ مل- ءاراهاّضرب طقس و ىهاهقح ىلا عجربامامأو نو ريد



 م17 يي
 4 هل[ ن 5 86

 ىو 3 2 فلو /

 26 2 همر |

 ها ير
 كر د

 ةللر إب ند 00

 0-0 ه0
 تادالوو ل

 ل كهجزارو

 (نيلاعن) 7
 هداه>اب هب داح ف ىضق اذا [كءاذةلاءار وهأمن 35 1 رض هنارعف قب ملاذا تارامالاب ور :مءايشالا

 الو ذب اعريصقتت هن :مدحوو فدو, كلا لاح ص وف“ 1| ف 5 غلابدقفانهامأ هزبع : ال هالك رخ ]صن ةكو

 ١ لاقناءاندس هل رك ذيملو قلطملا كلا عدي نا هان عمود فطسالهع اضق ناذلد 0
 1 11 57 هلدع أ اماق أو ىكلماذقه

 مس د 1 و وس هج صج دج ججبجا وجا

 د 1 طا 36086 حار لإ ا ربا نارا 10800 م0 د ا قا
 ا 1 0 دا“ ا

 و 26 ا ا ا ا ا ا ا دا دج و دام دال دع د اك اح دلوع دا وع الع دام دا دع تام اك ا نع دا لإ 6 نم دلع د دم دو دع دام داوم داع داع عالم د ح2 م دام ل دام دا ع دا د نع اع

 وهلوصالاق و ٌود_ءلا فال ةغالا 3 لرار ا حرش هلعودظا ةلأو اكتلارك ذاسا

 ريغلا ىصاعملاب لتحمل ت اعاطلا ىبع ىظاوملان كجوعام ىس> هنأ ةصو هناعأب ىلاعت هللا فاعلا

 ا ل لل ا ةلأل نة تاووكلاو تانالا ف كرا

 هءقعتو ىوج هدرغ:ر اتعاب عملا ىءريمغلاعاحر ان ىفاشل او ةعاجلاب مما لد و أت,لوالاهمحوتو

 1 ءام ءاوالا هلكىءربهتلادوع ىهارمةدو-وملا ةذيمتلا ن مرداتملانافىفذالام فاكتلان م همق نانأ نت عش

 ْ تسانءالا عت ناكن او ىنعملار اقع أ ناش الو علا ظفل ىلا ع ->|ر ىرتالاةؤسنلا ىلع وهريعذو

 ٌْ ه- ملا ىلعر ذاك لاودمعلاو هوتعملاو ىصلا يرش ثراولاغل لاءلا نةاعلا اوه كولاو ىهتنا نام اقلها

 ريغمنا فلا ىف لاقءفكلا ن هون نا ىشاقللفاقماف ناك اذاد_او اتالانأن نهدي زازعاا قامو

 ١ ةيالوواهتواتناك ارك, ةغلاسا ةلقاعلا ىلع ةدالولا مر يع ىهو بهذاق فورعم

 ءالولاو كلمو نأ ارقلاب تدمتو ةس ةوقرملاو ةههوتعملاو ادثواتناكارككءريغصلا ىلعةن الولا ىهو راسا

 ا 000 امأو ةريدملا ىهو صقانوا هنقلا ىهو لماك أ همف قرلاام مذ ةقوقر 1!قاطاورج ة طاجالاو

 لم ادب لئاز رمغ ٌحافدلولا م اوةربدملاق قرلان |لءاسحلاودي رحنا قحدالتتسالاورم كحل انا 4
 اعااهبما

 نءامهقتع ىزحال اذ_ةوامهف قرلا صقل ادال.ةسالاؤربب دل أ تاك ناو كوكاتو دنع نانعتم

 ِ حالصا ىف لكلا نبان ءىوجتاد.سلا هلة: ىذلا سب وصتلل ةحوالهنا رول انه تاعاتإةاراغكلا

 | اذه (حاريغلا ىنع 4 اذمقنت ىوهلوق) ريدتو ةكولملابةئوقراالادناب راوصا ناو ذكر > ةءادحا

 هلوق) ىف وا٠ اش حراشلا لوق ل .ادبىوج تدنااةءالو لعش الور امجالا ةدالو ىعرصاة ف رعتلا
 ا كف:

 ضعب ف بودولار امشالمولاوه حاكت لاى ةدالولاب دو>وىقن ناك امل (حتادرححا اك
 حتتفارابدلا

 1 هاسم(ةغلارةلق اعهلوق) رج دلو مأو اةمتاكمواةربد !مولو همالا ٠ نعزارتءالل رحاب هدديقتوهنبانلا

 كوروضحالا هلوق) لقلا قيس نم هناروخلا ىف لاق هلم ارو ك ك.قت نم م ىئمعلا اموال مأت ناك
 (هنذاو

 ِ اهقح صلاخ ىف تةرمصن تتار و اا هباو راارهاظ ىفال مأ: فكن ماهسفن ت تح ورعا 5

 صوددو موع امهم دب و ىتد (داقعن الان نمصخ أ ذافتلا ناهاعاو هلوةز افام ىف تفرصتاذ ااكراصف

 ! ناكو لن لاف ىذلا (خلاففسوب ىفأ ن نءو هلوق) ىو هنو ذ هب رم .عّدلا فدصملا راّتءا اذهاف قأاطم

 ا 00 جوزلان اكن الاقو عجر مث واسف ناك اذا كوبالا دةعنبال هناالوالوةب فدو وأ

 فسوب ىنأ 6 0 اشلادركذامنا ملعب همز ىهمن | نكنرلو اال اًوفكجوزلان 0

ىأن هد :اوراارهاظ قمت هاوقوهو كل ذ ىلع ل ددام راش لامالك قىأ تو لوالا هلوقل ةيسقلاب
 ْ ةقينح 

 ىلا ه-عوجر ىو ربو يوكو عني وارق حصن« فكر يغن متدحو رثولارخ 1اهلوقوهي

 رهاظ قم هلوق نم قأمسام هءلاريشب و با. | اذه ىل» :ىذلا ل دغلا ف حراشلاهرك فيسو ىل زاخوق

لام دنعو هلوه) عن هن ف كرعغ نهت>وزئتولارخآامهوقو هو ةفينح أن عه :اورلا
 دةعئيال ىفاشلاو ك

 م ءاعحانالف ىلاعت دارا ل 3 لطفلك نول كك نال ل هوحا(لاصا ءاسنل ا ةرامعب

 ها:ن:نا سايعنباكؤرو يانزام لو نماهسفنب قحأ بالا مالسل اهب 0

 لاقف ةهراكهلاناو هلخأ نان هىحور أن اهللالودراب تلا ةفلسوهياع هللا ىلص هللا ل وسر ت

 لد



 3-3 (سكسمالتم لع)

 اهذللا نوكب اا تءقودلا نال يخص حاكتل أى اهاو :ٌد_ماهعمدعق. نا ام هين# قل اك ١

 لالا نودار اهمناهءمدعقم نا ىلع ءاه> وزني ناوهو تاب راهملاججوزتب س 1 .الورعلا نع كب + ا ديلا

 |هعنعالو ةرضاهلناكث مح كلذاسفر هاطااالبلا اهدنءاشدم اب 4 ءلاطنو عل حرب نأاذ له ن كف كد

 ةدساغل اطورشل اىلاطمسال حاكما نال مم هم حاككذلاو لاطان ت قوتلار 000 قاس )اطرعثلا

 مدت ن ملاكلا هر ذات دمت همقو لب رظافلالانو دىناعلل هرم لاو ةعتملا حاكن ىنعمف وهانأو

 رهاطظلاهجودب وا ىنعم ىف هنال (ماةغينح ىنانع ءن-سكاىورو هلوق) تقوملاو ةعتملانيبةرياغملا

 وهو (ىنعملاال ظدللا فن م>اكنل نس :قرفلاو هلوذ) ىيايزدح اا تأ

 ىوجر وملاك ذهمف طرخشا لا ه> تقوملا فالذ عل اكمر هاظر ريصرف 0 مف طرخشم

 4 :١ناوهو ىنءلاشم 7-1 نم قرفأه وتد لا رظا ١ همؤو حاكنل لأ طفلي ىف

 تدح نه ىأ عس مم لاك ره اط ريدصنق لوقو 4. دف ىابزلاو لاكلان ءق.سا+ فلاخيوهو ىدندرملا نا ع

 كتي حراش ]االو فخصملا ضرعتنمل م (ه ١ نملارا دق «نييعت علا ىف طرتسم هنا

 حصن.ال قيعتلا ناف اتجوزت نالفلاقو نالف نم كتجوز رادلا تاخدن ا هنن لاقولاك طرشلاب
 | ءاالينرمشلا ىف همقعت اذو حاكتلا مص ناو 2 قي لاق تبرد اال اكن اذكو :

 لاقت ي-اذه فلا عو.بلا ىف همالكح لب فندملا ىوس قاعملااكسنلا ةدعن لاق ندر أ هلوقأ
 ركع جرضدت منار اهقلا ىعم نم همؤأسا طرشأاب 42 اهتز كالاك نامزلاىلاهتفاضا مس الماكتلا 1

 ثيالاىأ ىراستفو ةمناخرا ةملاو ةناملاو لما نع ةيزازيلاو ة مالو فلا ىف قاعملا حاككتلا ةعص ْ
 ناساف طرسش ة-ءم ورم |حاككنلاب طرمش ىلع قلما حاكذلا هيلع ه.قشا هلعلو هينقلاو نيلوصفلا عماحو

 رردلاىامّرق |ثد -هداز ىزعهرك ذاع لكش» ةماالنرشأ | ىف هركذامتلق ناف ها مح اوقرفا موس و

 حاكتلاوا ءيظفلوهيداهعلاو ةدالخلا امل قة اوم م ق٠ لعتلا لطم و عدن حاكتلا نان هدرك ذامناك ذو

 ليل.ةالاهحوالف ىهتنا طرمشلا لطم و طرمشلاب لطسال نك.لو 4-:فاضا الو طرعان هقيلعت معدال
 هنا -ءاو ىهتنا هامتشاو نبب هنهوهس داز كر عد هرك ذام نا انشر ذ تلق .:كذام جا جدت ربغ اكن |
 نماهتحوزىفا لاف هتنبا بطولاك نئاك طرشن قالا انراخلا حاكتلا قلعت ةعص مدعن 0
 روظ ثلمقو كنما,ّتجوزدقف نالف نم سمأ اهتجوزن ك1 الأ باماسخلا هقدصد لف سمأ نالد
 ةيدامعلا  ءررغلاور ردلا فاك اريده نوكمذ ى.قحت نئاكط رعشن ق. دعتلانال قس ا ور كل لهنا

 كلا رب ونتاا ف:صم ىأ فنصملا هم عومداز ىو هرك ذا ذك سانا ىف هيلع قا ءللادج واذا اذكو
 هلوق) ىتفملا لمأ تمار دلا قف لاق قالطالا قار بالا ضرب قل دا هل دسم ىف فرمصل | باكل .مقروملا ىف
 ةماعلا لوةقءاضقلات و ىذاقل ادن هدوهشلاروذ> طرتشد و ( ملا هيلع تءدا ةأرعا :طو هل ل-و
 ئةنهذىفتنئاموءاضقلا نهض ىف دقعلاداقمنا نال هج والاوهو مهلا ىف لاق طرت_ثدال مهضء:دنعوأ

 هنو( فاش ادن :عواهش دثدو هلو ىلب زل ىفاك لو. ةلاو باحالا طقسا 1و هاذ ارش هيف رمال

 ةفين ىأ دن ءانطابو ار هاطظاطفتف (م1 ىذاقلاءاضف هلم ىهو هلوف ) تبهاواأ ن نع ةلذلسع قف

 تو.؛اةطايذاقثلا نهدارملاو كاذري و مسقلاو ةقفنلاو نيك كه كح تونر ارهاظذافنلا نمدارملاو ||
 ءاضقلا ناء- 008 !!ىوعدلا ىلع همادق اما ىعدملا أ ناو ىلاعت هللا نيدو هند. ا مف لم او كلا

 دورمثلار هاذا اكةيذكدو مثلا نالان امان ىذاقلاءاضقذقنيالف اتباث نك,ملامتام'ا !تنان وهامراهظا
 ة-وكتمهأرما تناك اذاروز ىدهاش |: انا ءانمقلا ذقت الاذلو فذ قسدو د ًاادم.ءوأار افك |[

 ةدارمشلاءاشقلايدومأ ميال اناائاوةلسراا كالمالا ىفانطانع اضقلاذفت.الاذكو رمغلا د ةءمواريغلا
 ااعبال قدصلا هقيقحنالر ذعتم قدصأ | ه5 ة.ق- ىلد فوقولان ال ىلاحت هقادنعأل دنع ةقداعلا

 هذه ىلع فوتولا نال انطاب ءاضقلا ذفنسال ثدح م-هوفو ارافك اودج واذاام فالذع ىلاسعت هشلاالا



 ما 1
 ىوجاهعلاخملالامهل ل ذيتناكه ياسا ف ذحخالا رماغلا عيرسست ىنعملعلو ليز عل باطام اوعكتناف |
 ا ل منا هملع قأط ف ىذاقلل اهرعا عفرثوا لاق ٍْ

 طورممل ان لطميال حاككت )او ةدسافلا طو رعشأ ان لطب هاف عم هنلا فال وردة ردقتءف ا هفادحا ىف

 >4 1000 8 ا .ءورح نمد عجاذاام فالك ىأ عمل | فالك هلوقو ىليزاةرتذاف ةدافاقلا ١

 ىاردلا اكلت اارهءاهافذم هرغاب لح دولو رح درعلا عب ق دسأف طرشر+ اى دقعلا لو.ق نال د علا ىف

 نماهتص>زوا مالو اهامم هروهما ف نانم تادازلاق امو جيمجل وهو غابام اغلا ل-كىلار عما بح م :

 نايب ةياغربغلا ةدتعمواريغلا ة-وكتموا( مرح محر تاذاتأ اكنانهلوق) رولا فاك موتنا فلإلا هدرز 0 :

 هليلسام ةصح همزلبفامهماءاممةنم نوكمف اهيل ب اقم ىعملانال (هرخآ ىلا مسقس امهدنعو هلوق) || . ممر ف هير وعن
 ىلا نا ةفسن- ىنالوربدملا نود درعلا ةد> 4هزاب اريدمواد .عىرتشا ناك زامل دالو 00 - 0

 عيبفالْتارادجوا أراجواهجوزتولاكماك ام نوكمف لكىتال ةجازعنوك-:ناطصتاللدتالا] 6 7 6 اره
 ةدحهلنو 5 هقحمدعد ع .ءلا ضقتني امناو هلالحت هنوكلد- ةعلا ىف ل ادري دملان الرب دملا منقلا حج 0 تكي 0

 عرف لودلابدحلا طاقتساو لل ارهمب اانا مامالا لوق ىلع درواو ىلي زهمفةلخ ادت سل ةمرغاو ”فمفإل م رخال لامع

 بحو فرك [مهو5 ىلعو دقعلاّةروص نم كلذ ناب تيجاو همد_هد لاق دقو دقعلا ف افوخد م كر كارو

 ىلاقناعق<الرهلاودحا نا عمدا بحي مد قعل افافوخذ وهو لو دلاب فلالان ماممصح ىلاىب_ نو 2 607

 دقعلا ف لوخخدلاب ماسقت االرهملاو لحما ةرمش ءافتنالدحلا دعا ىوعدلا وح دال يا عالر عقلا لاطر 0 لاح

 ةنالثو ةنامالث اذ ناكىنلا ةلاغاو ناغلا همر مز ومواغلا ناكول يح (امهام رهم ىلء هلوق) رب

 را ماناو ريمخ مان اح أ. هناك اذهو (ةعتملا اكن :لطاو هلوق) ثائو نونالثو

 ىلاب لا قوىناتسؤقمجرالو دحالوربزعث همف سدل نكلارفاكر اد هحاراولو ةدادصلا عاجار ةحئو نم 0 0 لبو |
 مالسا |ه.لع هنا ىورو هماع قف ةمسااط ىبان ىلعةناو رن هرب. مونأوهزح مالسنلا ةيلعفتاىورأ 9 م 0 0

 مهحاوزا ىلعالا نوطةاحمه>ورغل مهنيذلاو كاع هزه تشم تسل روس ا تاع ٍ (ننوز 0 00

 بوجو نم هطرشءافذن او معا 53 ةفافقا لع ءادن جباوزالان م تدل ىهو مهناعاتكلماموا ا دارا كوب 0

 ممناعالاهتكلماممى ا ا الا 4هكوُثرالاو ةدعلاو قالطلاو ىنكملاوةقفنلا ْ دايو 0 ل

 مرا اقنات الااما اك !اقناتن اوما ىف ناتنثا هوا ةعبرا ىلع ةعتملا نارلعا ا ١ ياو 9 ف 47

 ةكم لخداذا لجرلا ناوهو ةرمعلا لاسعفا جلا م اح م امسف ىهوةجو فة ىرحالاو افشل نايف 0 ١

 ىفناتلل ماو ممن م ناكد قاذهو ةرمعلا لاعف نجلا مارحا نم جر نادأرا مننا تقو لق حئانامرع إ 6-2 تن
 حا -' ىهو ةءورس مريخ ىرخالاو فم :وراخو عردت اونا هن الث يقر :امهاجسا حاكذلا ْ

 ثيدحلاىوراكلامنال ىدنءرظن هيفاذهو ىناقثالاللاق (زئاح وه كالامىلاتو هلوق) ةياغةعتملا ||

 كلذ لوةيناكف سا.عنيااماوهري_غرخ آالوق لقي لو كلذ فالحنورن لواطوملا فعمل ازاوج مدع ىلع ||

 اموبكب عتتانا ىل_عاذك ك.طعا لوق,ناةءتم1 ىواعطل ارصتخخ هحرش ىف ىزارلا ركوب الاقو عجرم |!
 لاقدقو مصب سدل كل امدنء ةعتملازاوج نا لعف هداسف ىف ءاملعل ا نم فالخال اذ هو لاق مث ثالذوكوا

 ئالام ظل [:ه ىل اةعتملاهذهواقادص ىع”ناود_عب واس رق لجاىلاحاكنلا زويالو ةنودملا ف كلام |

 لطبوهلوق) طلغوأط الام مامالا ىلا ةعتملازاوحلوقلاةيسسننا لسصاحماو انتعش طئاذك ١
 ناو ةعّملادارذا نم تقوملان انه لكل اهرك ذام ىلع ءانب ماسعلا ىلع صاخملافطعن ء(تقولل احاكن ٍ

 ةعتلا ىف هنا ىلعاموتدب قرفل اىن.منال ةيانعلا ىفاسا افالخر أ |ىفاكدوهشلارضحاو جر وزتلا ظفلي دقع
 ةيادجل | نماهرش ان نم دحاو ظفلران الا نم هلو فاعلا دور كي مخ اا نوأبناودبالا'
 هنالتقوماردقو اضرا ةلوهمما ةدملا لعشو (حلاالب وطاتقو ناكءاوس هلوق) رهن عما ظفلب |
 امريثلا لطب وادب ؤمداقعنا ىلع لدن عطاسقل |طارتشا نالزئاح هنافروث دعب اوةلطد 0 ا

 )تح



 1 (نماكس مالم ىلع)

 وهوال مامات جة دام حاكت ادع هن تءاحاذا الماش هقالطابوهو ىبتن ا امغن ناكوأ 55 ا

 اهلج نامتس| الف هنمتلمف ةأرم اياز لجر لاق ثح ةمماسحماتاعقاولان 3 ىو هلقنال فلاخع

 هن :مىستلا تنشبادعاصفرهش |ةتسل |حاك-:لادعب دلو تءاح نافزت اح اك !افاهانز ىذلااهحوزت

 ال ةسنه لق الهر ت»اح ناو عت حاك- :بدقعة هاتى ةدمىفدلولاب تءاحا# 0 :منربو

 (حاكلادسفب فسوب ناد _:ءو هلوق ١ 2 ا ةمات لج ةدلل هب يحل اهمال هنم ثرمالو د تدتلاَتي

 تدان عاذ مالا ناامهل قرفلاو هطاقساز وحال مرتكمام_مهالكن أ عم ماحيهريغ نم ىلع 2 ىلءاسانق

 هبرقملاا هد .سوأ رح نمالو (هريغن ال هاو رون ازال ةمزحالو لمسلل لالا بحاص ةمر 2 تقلا
 اهدةعاو عضت ى > أطد : الو حاكنل ازور هم أو ةرحا هلاك رح نم ناكن ا ةفمن> ىنانعو ردلا ف امك

 ءانب ىرح نه ىلمحلا ىلع د علا زاوج جرت هر هاظو ىنيع عصا لوالاو د ماوعنمو ىواعطلاو ىنركسلا
 ممصالا نا هلوق نم ىجأيزل | ىفام هغل افك خ نك-ل حلا ةفي:> ىلا نءو هلوقأ عجرب عحالوالاو هلوذ نا ىلع

 لوالاو هاوق لع ةفلاذلا لوزتو ىههتت نا لماحا ة سالو رجاهلاحاكح ”زاوج دسم يم هيلط تخلل
 اهجو زولف لماسلا هدلو ماله“: هريغنمال هلوق قالطانا ل-ءاو هريغن مال هلوقىلا ادئاع جا
 عما لصح حاكنلا مصولف ةوعدربغن رم هنمأه دلو بسن تدثد ىتح اهالوم شارف اهمال لطان حاكتلاف

 نعرجت ل# اهب لص: ملامريدعت الذ ناعلري_غ نم ىتذلا,دلولا نت هد حدك ٌَئ م ري-غهنأالانيشار هلا نيب

 عاونا ةثالث شارفلاوهبأذ :ءدوعدربغ نه هم ,سن تدئدإو تءاحول لاكتأر ارو زيص شارفلاو باش لا

 ا ل ا تالا ارذ لوالاق فمعضو طسوو ىوق

 الب :اهدلو بسن تن دالدمالا ش ارو و ثااثلاو او ىف لادر در عك قلت ورارق الب سنلات د ١ دلولا ما سارق

 ل.ل ا ل.ةاهيوزب ةراغ لا هيل ست لام سشارغلارمتس لدلولا مأ دكا مر رع ءشارفلا ناك الف ةوعد
 نيب عسا مزلحاكةلاز :احولفاهالوملاشار كل تريتءا اهنالاووزتزيصل ثيحلا 2 ادعنام فالذ

 زاحروش | هعب راد_ب هقلحت نايتسا طقس تءافلةأرعا جوز (عردف) ةباغلا ن نعانكش نيد غلا

 هلوق 3 ىد-:جريلا ن نء ىو< امو نرشعو ةئامىفالا نوكمأل هقلخ نالز تار كاك اداه

 ةدعلاءاضقئادا ارملاو هلجا باكسل ا عامي ىت> حا امنلاود ةءاومز ٠ث الو ىلاعث هلوقل اعاجادساف حاكتلاف

 ةساكللا ورث ىلعاةطءرجتاب  (ا نيا ءوطوم اوهلوق) ةياغل |نءاندعشانزلا نم لحن ادتعت الو

 لاب ىوتحانز نم لع - فراشه نارا لاق ينعم ءوطوللاوزتاش ! ندم

 لاقو هلوقإ ةريخذلا ن را لو ولا ار (اهتربتس نا
 ءاريتسالا ب امس نا ىلءءانب اريمسالا تا .ه-ار نالوةءالامهما حراش لا مالكرهاظ (ماي>االد#

 ىقن ىنعمو تانقسالا قئاغا اد# نا كلذو لكلا ل اوقهنانم عاشها ضب هلاقام عال اطقذفد < لوغ

 ةضراعمالف هنود حا اك ازاوحا نب ”اامهو بتسأل اكرات نون ءارعت ةسالا لمى امو نا هنأ نامغسالا

 ماذااعد .ةم فالكاو ا اوق ل_.لدب طقفد# لوق با.هتسالا نا ىضتقبةباد- ماهر
 لقي نادل ةباغ ىقءاكحو ىب متنااقافت هنو دءاهأط» نا جوزال نك هارد ل

 لح دهم فالمنو ىبليزا لاقاذكد هل افالع !هأطبنأ هلو (ىزتةارعا لجن ىأرا ملا اذكوملوقز

 اذااهافتا ارثاح ةينازلا اكد :نالزاالاهأط, ناهلو هاوقن ىقاءةمدهملاوال>: هاوقف دةءلاةدصىفال ءطولا

 لاق-ال اهؤطو لحال نا .ذياتلق ناف ةيلال_ رمش ف وب ىنال نالت مد ىلم> تناكن اف لمح ن 5

 همدعو لك ادو- ولا 5>١ضراع# هنان سدحاو حار ال اد ةضراعمدنع هم هما ل .ادو لغشل ا

 هنكلا لاف عةناتعلا هربت املا تحاض مزح مدعب ةلاسالا ىوقلو هتلادال مدعلا تناحا: عرف

 قيلطت بحال ىد هللا قو همن :ازلاحاك در ود حرصت اذه ىو رمام ىلعه طولا لءقاه قارمتساهل ندب

 ةبابخو سنك كرد نازالا كف :الةينازلاو ىلاعت هلوقاماورجافلا ع ريستاماعب حالو ةرحافلا



 (نمعملا تف) 1"

 || بوجحو سدس قش مرئارلا نيب عاق نا نمهدق رذامو لاقرفكلا هلع فاخضالنا جن وهلوق
 هل هيزازيلا نعرهتلا قو صنلا عمه هلرثا الاسم نون مقال هناق ىرارسلا نيب ع جلا فالخي نهب لدعلا

 رحت اهمغبالثل كرئواف عورشم هنال عنتعالوذ خاب ناهل ىدقن ل-١5تلاةف ىرخأداراف هب راحوا ةأرعا

 2 :رمأ نا كسلا نب ماسه لاق ف دبعت اذ هفسووبا لاف دحاو حبو زالاةأرلل ل حالو ةوسن عمد أ

 ةارالناكولو طادذالو هيلاعجرتاهلكناسنالاف اسعد را يو زئاذا جرا ناللاةف هتيحاىضذاقلا

 ىلع ناكولرعالا نال فسوب وبا لاقام ىل-ءب اولا د# لاق باسسنالا طاةخالدحاو نمرثك [يوزنت نا
 (ةدحاوةماالا هلوق) .لزاونلا نع ىوج ةوسن عدرا نمرثك !حيوزتب نا لجرال ناكل ىنعملا اذ_ه

 اهمظتني ةحوكتملاّةمال اذاءاسنل |نمكل باطاماوعج#ن اذ ىلا عت هلو قالطااذاو هد ىرورضهنال

 ىصوواوأان عابرو تالث هيلع فاطع مث ىنم هلوقب نتن حاباهللانال(رسلل عمت حوزت هوق) ءاسنلا مسا

 ةحالو عدرا نمرثك ازو<ال هنا ىلع تعج اةمالاناف عاجلا قرخ اذهواعست عوجلا نوكمف عمل

 ةد>أ ىلو السر ةكالملا لءاح هريظن مج | ديفئالفوا ىنهواولاو عمل باطما نالرك ذاك مه

 ةفئاطلو نيزثا مهنم ةفئاطل ن |هانعم لب ةعتح | ةعست مهئمدد>او لكل ناهانعم سدل عابرو تالثو ىنثم

 تافصت شاه اف ةفصلاو لدعال هفرص:هريغ عابرو ُثالثو ثمنا مل-ءاو ليز عدرا ةفئاطأو تال,

 نملاحا ىلع ةبوص:هريركتأاو ةغيصل ارامتعابةلودعماهتاف لدعلارا ركتل لقوا ه نيت اهفوصا|تناكن او
 ريغن م ىنعب ةياغدلو مأ نياوأر متامتاكموأ اريدمولو (دمعال نيةنثو هلوق) ىواضسسلا نع رح باط لعاف
 ناو همغنبال نا ىلوملان مدلول مادلو بسن توسل ىنكي ورحاهالوم نمدلولا مأ نءانالانخش اهالوم
 دق هلع ق قأ ساكد.سا| نم ةوعدل ادو>و ىلع اهدلو بسن تو.”ف قوتي ثدح ةمال الذم هعدبم
 نمرادغلا ضل عقبام نا فرعن هنمو رهن كلملا ىلع ىتدي هنال امتاكمولو هل لال ىرم.تل انالجوزتلاب
 قا ايل !ناهنال قالطل|كلماءاو بنتدعلذ مارح كاذؤر ةءريغنماه اطمأ هديل ةيراح عقدي هنأ

 هللا لص ىننلا بادحأ ناءاطد نع ىورام ء.لء ةحئاوتاموعلل (اسدرا جوزي ن اما كلام لاقوهلوق)
 هلوق) ىارز ةمعنا] ف صنم قراانالو زيةنثا قوفءاسنلا نيد عمال د ءلانا ىلع اوعجا سو هءلع
 نافدريغ عرز هءامنيق_سالفرخ الا مويل او للابن مد ناكنم مالسأ اه.لءهلوقل (مجاأطبال ن كلو
 لصاالرعشلا تايندان دز دارا اور حرمغلاءام نهتننيرعُسلا تاق م>رلا مقداد سنا عم هيفققس فدك لق
 لعافلاو ىلالوأ الو عفممءام نوك نزوح هربذ عر مهام نيقسالف مال سلا هءاع هلوقو رحت ءطولاك | ءطولا ىعاودو ةبلالبنرثر ا ىف ءاج مكة د> هرمعد و هعمسد اور هرنال ناك لاو نيدتلا ف لاق هتامن

 عضن ىت> هلوذ) انذ:ثقارعلا  ءىتلع د>او لوعفاهادعو لعافلاوه نوك:نازوكو نمري_عذ ش
 قدقستو لكلا دع يصح حال اقانزلا نم ىلم> جو زئاذا هنا لزاوذلا حومخماب زعم حانت فملا نعىوجلا لق: نكره ىازالزاوجف فالخالو هحوالوالاو بح ل .ةوافةتفنالهناذا (امه دنع اهلج |

 ىلع عضول ا ل.ةولو ىنء..* طولا ل> لج نك< لوقاو ىس منا لكل ادنغاهؤطو هل لو لكس ادنعةقعنلا
 هلةناماذه ىلع كل دياهانز ىذلا اره ناكن ان هنم للا نابافرتء اهب يوزت ىذلا لجر | كلذ ناك اذاام
 1 حاك :لازاح هنم تجوزفركذ. لجرلاو ل< اهب روطفة رمان لج رمهتااذا هنا نه م اا نءاضب |ىولا
 ٌْ هناركتبو هو هلوق مووق٠ نا ىلعءانذب ىسوتنا اهلج عضت ىتحاهؤطو هل لحالو دو ةقمن> ىنالوق ف

 هنزو< كو ريتعمةياورلا مو هفموال اقاضن ا ىوجل اهرك ذاكمربغ عرز هرقس مدععل ءاولا هلزاح ارم ناكول ١
 ٍإ هصنورمملانعراستغناردلا ىفاكهنمدلو اسسن تمث اذكف ىئازل اوه ناك اذا ع.ضولا ل.ةولو [هرطو
 أ| لق هاعدعب ىلءاحناهدلو ماوأ هتماجو زولو ةقفمل | همزتو هلدلوناواف اف: اهّؤطو هل لج ىفازلا اسما-نو |



 (نيكسمالنم ى#) ١"

 اكههحوو زئاحةرح ا ىل-ع ةمالا ةعجارم نال حاكتلا يدق ةءالا ىلعةرحلا مكن ةو لاق را ىلع همالا |

 ةمالا اك زوصواهعمالو ةرح ا ىلعةمالا ساكت روحالط.غلا نءررتلا قامو قابارمق كلا | نا جلب زل ىف

 رعاو ل ,زلا حرص هيو ةمال ا حاكت لطن وةرحا حاكت : مد دعب ا مهو زول هنا ىلا ريش اوعمو ةمالا ىلع

 بجورال ةهال اىلا اوذف م كب 0 نافاهدحو ةرحناحاكن : ناك اذااعد_قم وهم الا اكن نالطب نا

 نفاس ءامالا ٠ تماس ول ران هه نءوىاشلا نباح شن ءىوج ةمالاحا 6 نالطب

 نذاريسغب ةءاجوزتولو ىهتنا عملا قت لف لطان سان جوزتلا نالءامالا حاكسن هد قرا

 حقرتولو محم ق-ىفءاسنن الا ك- ةزاحالا نالزح مىلوملاهزاحاق ه هرح حب ورب تح اهبل خررمواهالوم

 ةدعاقلاق هاش مدد الا فامو رهنأ هريغح اكن منمالف للا ق-ىف مدع فوقوملا نال زاحةزاحالا لق اهنا

 اهريف لطي دحاودقتعىف ةمأو ةرحجوزئاذاهنان ملالحلا مارا بلغمار او لالا عقتجا اذا ةمناغلا

 ةصالألاو ةنناذلا قذاو موهوأ: هاك طرشاارامخ ىف هد 0 نموا هنملَق قش

 تمد ةتولهنال جيبملاو مرح اه دحو ةءالا ف عسقجاوةرحا لحن هصقن!4مالا لح نافرهاظه>ولاو

 ىل-عمردش اع كك ربا«مامولعدقعلا دنعّةرلا نودةمالا همرصاناقف تفوح َتْوأَت ولو تاح هرم ىلع

 ةمؤو راسل ضارتتا ىلا رقم ىوملا +1 ةمالعلا تدجو ىتحا مف تفقوت تنكد قو جيبملا

 انلا نموأ هنماماوهسلاب
 جوزتلا نم عنعال ةرحلا لوط نا ىلعمانب (حماىذا ثلالاقو هلوذ) ىليزاهاضرن عقتربفاماءةمالا

 هد_:ءهق- قابرو رضاه> اك نوكمالف طةفر#4# |١ ق-ىف كلذ ناك ااوهد_:عدرعلا قح ىف ةمالان

 ةمالا جي ةْرتناكولو هلوق) قاطموهذاةرحلا ىلع ةمالا سس المالسلا هم !ءهلوق قيساك ام ماع ةحناو

 هفلاخو ىوج ىدذجربلا حرص هبودسأف حاكس ن مم ةدعلا تناكولام قالطالا لع (اقاطم ةرحلا ةدعف

 الملا نا همف(ث الثوا هلودراضر اريل |ىفهلممو عن مل ةبم ثيهطو وادسافن ءتناكولامان مروملا قام

 تماع وزني سلا هنال (ماتناكنازو< مهدت هعو هلوق) ىوجواب هفطعب ىث ب نئامأ انامل

 ةأرملاح اكن فال ةهمالا حاك-: مذقتاذااعف هزاو> ل. ءأدب مرد سدلفاههندب عجااماو مرخاوهو

 ا .اناةفنح ىنالو ققصدقو عا كا اذه مرا نال ةعبارلا هدعىف ةسماك وامن اة لع ىف

 ةعبرالا ةّمالا عاسجا هيلعو (عامالاو رثار 2 نم ع راو هلوق) ىلي زعنملا طامت ةحالاق حاكتلا مايق ى>

 ىنمءاس ذلا نم ك-! باطاماويك-: : ف ىلا هلوقهدت بو عاجالا قرخ دف كلذ نمرثك از و- ن مو

 ريع ,يخعلا ناب عمن يع مدح ىلا ابوملع دئازلا لح نايس 1 هوامواعمناك ةدحاولا ل-نال عابرو ْنالثو

 لالحالا ىفاد_.قالاح هءوقولةدانزلا نماسعنام هب ” الاقددعلا ناك ام غاو كلذ قد : رفتلاو عملا نيب

 ا ءرمدادعالا هذه ىلعامهّدقم ل ا ناك 1 أب فقط عوأ هن الواب فطعب :ىلو | اوكا نءموهفملا

 ا|:دعش نيريس نب او نسحلا سلاح كلوقك هزوحتاهئاف دان الل اهنوك ف السن مما عنتةي ريم اوانال

 ىضاقلا هلعجو ةمالعلا حرص هدو باطاسم لاح هنا قر هال دن الان مموهفملا لالالا ىف ادقهنوكو

 ىلع ىأدادعال هذه ىلع ارمدتقم ل4 اناكل لوقو ىنعملا ف امهتد ةافانمالو تاط لعاقن مال أح هريغو

 ةءلالدنسثلا فلاقهيلعةدانزلا عذع ددعلا ىلع صيصنتلانا نيستلاوةيادحلا ىف عقو هنا ملعأو اهدحأ
 عود حبرالا لس امتفالاو ناك لاف كلاي نا تمني ناكسف هب لوقت الو مووفالا,لوقاذ- هو

 فود مدعي لغم :رالالح نا - عا مث م”'ىح منا هيلعةدانزلازوحالهنا ىلع لدن نا.دلاىلاة>اخحما

 اذاهناد مغيام عراد. )| نعردأا قو لاكلا هاف و ةوجخ دن: دحاو نم رثك نع ءعنملا توم ؟:قلدعلاء دع

 ددعند.ةمريغ ىرستلانال حوزتلابدءقأذد |ةءلالثرمث مرح هنأ ال ديزبال ناب كس لدعلامدع فاخ

 رفكلا هءلع ىثك لجر همالذ ىرخاة ا هارشداراق» ءامالا٠ نه فلاو رئارءا نم م عدرأ هل ن اكول ىت>

 هك ءلع ىثذنا ليلعتل |ىذ: ةمنيموأ هريغممن اف مهناعات تكلماموا مهحاوزاىلءالا ىلاسعت هلوقل

 / لاخدا,ةضاضغ ةدايز اهقدان ال كاهقل خاين ا [طشرسا

 ب



 (نمملا عن )ُ
 : دووملا اونمآندالةوادع سالاد_ثأن دل ىلاءعث هاوقىلاىرتالات راما يش رد '

 | اهرب مسقلاو زاح ةرباكلا ىلعةلسملاواةج-ملا ىلع ةيباكلاجوزت ناكل ذكو ةيآالا اوكرشانيذلاو '؛
 ١ لع ةمالاجو تق الذ حاكتالال< ةارملا تراص هب ىذلا لحلا ىلع ند حاكتلا ازاو- نالءاوسأ | ىلع ْ

 ١ عاج الابوركم هنك-لو ةدب رح تناكولام مذ ةيبامكلا وزتلا لح قلطا هنا معاو ةباغ :زوصال هنافةرخلا |

 ١ أقيقر هدلوريصيف هعم ىو لماع رف قرال هدلو ضن رع ه3 نالو برم اراد ماقماراةاع رهنال

 : ةيباكلا جوزت ةهاركن ٠ ةيناخل ا ىفامرهنااىفو ىو<رافك-لا قال_ادلولا قادت اعرو اسم ناكن او

 ١ لحاذكواهلا هسملا اودقعان او ةيباّكحاكت مدورتملا نءردلا قو هيزنتلا ىلع لو ةمبرحتناكاذا |

 ١ نااودةتعب لاذع دةممهارذو موتك انم ل>هريغو ىئدةسملا نءر وغلا ىف نك تهذملا ىلع مهتحب ذ

 || بوقعي وهو لمثارسا ىن:دالوأ نم ىندد (ملاةيليئارساتناك ءاوس هلوق) ىوتفلا هءاعو لق هلارهسملا ||

 ا هلوق) ىا» زلا نعى وجاض أنيملا كل ىاهوطوزاج ةيبامكلا جو زئزاح اكمنا لعاوانك مال سل اهملع ا

 || ةياورامأولاق قافتالاب ةاصلاحاكدزاوج معلا نا ىذتةىفاةثالاءالاكن ا معا (ةئياصلاو

 : مه ىلعءانب فالخلا جلي لا لاقو نير اصل ا لاح هامتشاا ىلع ءاذب كاذف ه..حاصو ةفتح ىنأ نيب فالخلا

 ا ةديعدأ يدل ةفين> ىأدنعو مولا نودع مهنأق ناثوالاةديعم_هامهدذعف الوأ نانوالا ةددع ١

 |١ منال عاجالاب زود ةفيتحوب| هرمسف اك ناكن اق ةمعكلا ل سال مظعتك مولا نومظعداغاو نا والا ا
 : ةئياصلاو ةرباككال عجار (هركب نكلوهلوق) نوكرشم مهنأل عاجال ايزوحال ءاريسف اكناكناو باكل هأ ا 5

 ' ىقءايلا مف عكنالو مرش امكتيال مال_ىلا هيلع هلوقل (زوحال ىفاشلالاقو هلوق) روذتل حرش فاك : سس

 ا مالسلا هلع هنا نمد درو امانلو فرع" اوفو ىنعي فاكلارسك عم ةيناثلاةل# فاه عضو ىلوالا ةردحا

 ا سفقنلا هنت ىلاىدؤت هنالردلا فاك ا عر ركن كلو لال->وهواس ب ىنبو مردومو هنوعم ج ور ا

 ا هوركل ارماني مالسلا هملع نوكي نا مزلب الو تقلا نءرهتلا فلاقةدابعلا فوهو هماق لغشمف عاما باطل ا /

 ا قالو مزمل نوكي نا اندنءزو<ىنعب فالخملا اذه ىلع هتيلو مرا جو زتو ىهتن ا هقح ىف كللذءافتنال ا

 ٍإ لالحوهو ةنوعمجو زئمالسلاوةالصلا هءاع هنا ىورأ ضراعي الوةباغةئالثلا ةعاللاقالح حاكتلا ا ل

 5 وهوا ج ورث هنا اوور نذلا ىواعطا | لاقاذهو هيدسهنالءانيلا جوزتانداراوأ يجلب زل ىف [ممةعضل ا

 ||تنثهل لجر لاقي تاءثلا تشلاوربن ص ارامتءابربك دتلاوةطولا نم نكمل اَةناملاَدإ حل امدارملاز 02

 ْ ءانيلاب دارملاو رات ةعحيىأاذب أءاملا عشب تدثرالااذكب كح أ اللاب وتاببث ىأ ءاملا تف هلا دنع
 ١ نا هنق لل_صالاو اطد:وهو هلهاب ىن لوقت ةماعلاواهفز ىأ ءانب هلهأ ىلع ىن حادعلا ىف لاق لوخدلا ا

 ا تناكولو هلوق) ىهتنا نايهلهان لح اد لكلا لل ةف ة.فاهبهلوخد هلل ارماعب رض ناك هلهان لا دلا :

 (حماةمالا حاكتزوحال ىفاشلا ىلاقو هلوق) ةمومزنت اهئارهاظلاو لاق عئادملا نعرك مركب هنكل(ةيباَك ِْ

 1 تانمؤملا عاين نمت اسعا تكلمامذ تانمؤملا تاندحملا دكت ناالوام كيم عطتس ل نمو ىلاعت هلوقل ا

 | ىلع ةمالا لا دازاوجءاضتةهورح دق حاكتب ةوزتملا (ةرحلا ىلع ةمالاحاكت لحال ىا هلوق) اند |
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 0 (نيكسمال :هلعإ

 دلولا ماتا ساكن زاحاسما هنا ةةنح ىنالو كوارثالاة تالا وزن عنةالاهمف كلما ةقيقحو كلما

 زو هل .ةواهتدع ىضقنت ى- ىتعل ادعب اهصوزتز و<الاذهو شارغلا ىوق اهقتعا اذأك شارفلا عما

 فالذي دحاو نامز فنية ادلو بسناةدم ف نوكال كا اهتعاب وزني نا هل زوال شارفلا ىوقاذأف
 ءاضقثا لبق برحلارادباهق ا دعبارتخا وزن ناةدّيرملا ب وزلزوحو ىنعملا اذه مدعل اهاوس عبرا

 ةددعلا نال الا حاك- رض ال لمت داع ناو نيرادلا نايت اللا مايملع ةدعال هنالابتدع

 كلمن ال (هتماجيو رت مرحو هلوق) ىلبزنالوو هلاهتحتا اكس : نالطد : قودوعث ف سون ىنأدنعو دوعت ال

 : ناك اذاالا حاكنلا لط: هارت تريغلا ةماجج وزتواو ت تا .:امزلف حاكتلا لق كول تبان عملا

 || ىوج حاككتلا لطسسال موتحوكتماو رتشا اذاريدملاو تناك ا ال هنافرا خلا طرشن ءارثلا
 ْ نوكتن الامتحال نسحو هذ لاقحالا لس ىءامارحاهثطو نعاهزنتماهدنو ٌرتاذااما ىد-ئحربلا نع
 دارا سدلو ىديالا|متاوادتاذااهس عقباماريثكو ف فلاحا ثنحدقواهقتعب اواو أربغلا قا
 ءاقب و ىلوملا ةمذفرهملات ومن هاك || ماكح ا قدارما لد : ةيوقعلا ىاقضسا هّتمان جوزتلا ةمرح نم

 وو .ةو ةسماخ هيلعاهذ ءواملمسقلا بوج وكر كل ذربغواوملع قالطلا عوقو و قاتعالا د«: حاكنلا

 هلوقو ةءلالينرمث طام هددحالا م لعن م هودغو هسداخأهّدع مدع ام ىنذالود اوعدنودباهدلو بسن

 تمقت ىتلام اك>الا نم حاك ذل | ىلع بتر ثز ام «ءلع بن رتنال هنا ىاحاكتلا ماكح ىف دارا ال رلا ف

 حاكتلا لبق لولا تباعا كلم ناب تمام وتلا ةمرح لملعت نم م ق.بسام نا لعاو ىنأ“ يعلى

 اهضعب وااهاك هل تناكولامنمب ةمرحل ا ىف قرفال هنأ عم هلاهلك تناك اذاالا هدقنال ال تناثلا تاس امرا 3

 لقولو (هتديسو هلوق)ن حا ةهنالطن : ىلع عاجل حارق هلناكولو هتمااضن |مرحوهلوق نم رهئاافاق

 نوصلاو ظفح ادار ما ىلع لج لام اق ة-.>وزلا ىذتقمنابجورسلاهندسو اولاقاك ىفائَتلل ه.فاهؤ رح

 نارذعتفةناهتسالاوءالم ةسالاد هل تاداسل ارهق ىضتقي قاقرتسالاو قالحالا حال_صال بيدأتلاو

 ْ بدسملا ني د.عس لاقور جن نيعكلعولواهؤطو مرحي و (ةم-سوحلاو هلوق) رودس تسول اترك
 || ىلاعت هلوقان أو برعلا ان ايسةطوب درثالادورولن يهل اكل ةكرششملاطوزوحرا: :ددنب ورعو نسر اايو طا

 أ موت انذ ىلك آالو مهئاسن ىح انريسغ باكل لها ةنسمهءاونس مالسلا ه.لع هلوقو تاكرمشا اون الو
 ١ قءالوهةلماعمم هولم أع ىنع مهش رطبا اوكلساى اتي دسلا يعمر اب زءطولا ىف هقمقح حاكنلاو

 ا وي رمل در ملال ىلدعبصن مهئاسن ىكان ريسغهلوقو با همه ةبزملاذ أر نامالاءاطعا
 |١ ىا نثولاد.عت ىتأ| ىهةراغلا فو ةكرشلا ىهو ةمنئولاةمرح ىلع عاجالاك ة.سوحا ةمرح ىلع عاجالا

 1 ةلطعملاو اهوذ_بدعس | ىت :اروصلاو مودل او سعفان. ح نانو: دعءىقىلخددو غلا ىو مصلا

 ' رشا امسانالاو> اكن مرح وهفهد- ةدءم هيرفكي به ذم لكوزيجولا رمد ىفو ةسء>ادالاو ةقدانزلاو

 || أر ناو كلرثموهف جمعلاداقتعالا مق لبق ناك نا هرفكيامهذهدقتعا نمنا جني واعمج م-وانتي

 || اماوهدءيرسيلا ف لاق رك! لازتءالاو ةنسلا لهانيسةك انقارو دال دعنا للا لاو دترعوهف هع

 : مهمات مزو <95 ةلزتعملااماوروتلا فوةلدقل !لهاريفكت مدع لا نال موتك ان ملح هجولا ىضتقُ 25 ةلزتعملا

 لدار( الواط نيدال نم ىهو هلوق ) ثحابملا فامازل ا عقو ناو ةليقلا لها ن ءاد-ارفكن الانال
 أهل :هارااةلادلل ةربعلا نايدر وسن هب ىرتساف هيلع اوركت مل ا موكل عق اوق باك مف ناك هنا ن 0

 ا قىذلاوةئز م نمكر اذهل اىفاذك هب ىرساف هلوةورهت هيلا اعدوانيد عضو سوح سوماقلا فو

 || نذل ع نب تاو ا 172 تارا نعرفأاو يايزلا

 م! لأ مويلا ىلاعت هلوق ىلع فطعوهوانزلا ن ء فتاة علاوارثارملا هيدا ارا مكانش نم م تالا اونوا

 ْ هندوومب جو رت ن اعلا نب ةفياحن ا مص و مهل مماءطو 5 لح ناجل ااَْوَأ نيذلاماعطوتاءبطلا
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 تناكرلاذمووهال لاثمامبمف قرلا نال هاو ارملا ف هفالد لاا رظذلا هقالطا لهو

 ق.سام اشي لءادلا يرغل اىلار اهتلابانه هد لاق. نأ قب رهن تقث هفاه-رث ىآر ةءالاق

 نمهرظنلانإ ىذتشا ةاموامرتم لكم هرظذ )العش همومعن هنالاهتاحوا هيناحن مناك ءاوسهلوذ نم :

 07 طرت رك نه مز الداع وذم ءاضتةالان هركذامناد ىولا تاحاو طقف هيناح :

 تناكاذااما(ةثكمم تناكاذاالا كلذ ققةقبالو هلوق) هاهطرعشرك ذ ىذلاءاماخ م2 نوكيا ْ
 ىنعمو ىعأد ار لزئار طنولا ذكو (لزئاف س هوأو هلوق) ةيافرظتلابةهر 4 ١تنثتال ة ءاقوأ هب وسم: دعاق

 لاادو د وماهكح ناكرش ااءادتءادنعةمر 4 ناوق لازئالا ةرهاصملا ةمرح نو التوهشد نمل وأ :

 طقس لازئالابمث سملابتنثت ةرهتاسملا هرعت اءاتعم نال تش الاوتدشت ل لزنا ناف لازتالا, نمشي نا

 هءلعو (ميلا ة ةمرحلاب وبال هلوق) ةيانعلا نءىوجادنأ طقستال تّدئاذا ةرهاصا اة مرح نال ]
 ىبايزلا ف كهنال وعشر سملاعمولو ةمرحلا هب تدثتال (ريدلا فأر 1انانتا اذه ىلعو هلوق) ةراغىوتفلا

 قةنوك نق د مدلاهمأ هيلع مر<ملاه اضفاولاولاق منمو مصالاو هوريثلا ف لآق ثرحلا لعب س د ا

 ةوهْسن سملاف ةسمرعلل هس نكمل نانيةلشسملا ف« طولا نادرواو ىبتنا هنم هنوك رعو تلجاذاالاجرفلا
 ,ريملاب ةفرلا تو و دلولل بسلا» طولاوه ةلعلا ناب تدحاو هنمىوقاام,مفدو- ومال افاسس

 اذااعذ ةرهاصملاةمرحٌتومُ مدع فرءاذاو نيتر وصلا ف نقد: لو» طولا الهانم وكلا دل 5

 امغناةرهاصملا ةمرح نال هتثبالو هسمأ هملع مرحالف مالغلا نام اتيثتالا ذكف اهاضفاوا هريد قاهاتا

 ضرعتن مل( ىنوتشن ال ةريغس:طوو هلوق) ةراعدجو: ل ىنعملا اذهو هإثرحودلوال بسهناةفصر تدثت ١

 ةاهتشع تسل هنو دامو نينس عسنب ةياتنلا قهر دقو انه همر 4 هنود نس دال ناقل الر فتصل

 ةمرح بجوبال ةريغصلا*طو نا نمجراثلاهرك ذام ىلع عرفتي و ىوج ىوتفلا هءللعو ىد_:جرعلا لاق ||
 دب هريشبتبوزفاهلاواسب لد اشر هريغص ج ورنول هنا ن هرب ونتاا نعم . تنام ةرهاصملا ا

 4ةرطق روش الانام دع ءاضقن ا ل. ةقالطلا دعب ةوهثلادح تغلب نان ض.حلايواروشالابةدعلا ا

 0 را :اكناو تنيلاهذه حتا قاطلل لح تنرب تءاف ضر. لاب تدتءاف ضيحنا

 منان الاس لوح دلاتقوةاهتشماهما تناكاذاالا مرتال ةمرلا نا ىذتقي مئاسنن ههلوقذا ةناالا |

 0 طواذك ةرهاصملا ةمرح بجوال د ريغصلاهطو ناكوةو مش اد> نغلياذاالا ن وملع قاطنال* ءاسنلا |
 الط | ةعوز نهار ااربغ ا ا ءرهنلا قاكاضأ ةرهاصملا ةمرح بح وبال قهار 1 ْ

 ةوهشلانامملءةداهشلااماةوش للقتل و سملابرارقالا ىلع ةداهشلا ل_.ةتو هئاهتشا مدعل ةمر 42|

 طق اول ىتح ع رت او رك ماو ىسا: 0 هقالطاو عجرتلا فلتعاو لم ءقن لمقو لد: ال لدقف ا

 هتجوز هماع ت مرح اهريغ نموأو هنب | ىلع اه ديو |ةارمش لا هتذب ىلعهدب تعقوف اهعا هتظةءأوا هتجوز ||
 نبالا ناكولام صوص هذا ىلع اه ديوا هلوق ن هدارملان ارهاظلاواضر | مغلا نءروتل | ىفاكةدب وم هرج

 كنأرماءا.تاعفام هل لبق ةصالخمان ءهيفو قسسام لل دياقلطمال ىبتشمنوكيذةةمح هنالاةهارم |
 (حتاودعل تن اىعذ 0 الزاهناكناو بذكهناقذصالو ةمر 21تنث :امعماح لاق ا

 لوسر تادصانان همىورامانل معطاقالالاعا امهندب عطقتادق حاككتلا نال كلامو ىلم ل ىلانبالاقهبو ا

 2 ةأرحا عتال ناو رهظلا لبق عدرا ىلع مهعاقج اك ئث ىلءاوءمتحمل سو هم 12 هللا لص نأ ا

 نه ماق ةقاطملاحاكسن نالو ةودق مهب كو تبان نب ديزو ساء نباو دوعسم ناو ىلع هيفا:ماماواوتمخأ ||

 اهدلو بسن تدثىت- شارفلاو جو ران م معن :ملاو ىنكسلاو ةقفنلا بوجو نم هماكحأ* اقلدحو

 الزوال ىىدد غلا قح ىف قباذ وع طولا ةمرحري_غ ماكح الا ىف هلعرخأتدق قالطلا وهو عطا 7 ْ

 زوال اقو هلو3) ىانزا هاوس دراواهمراةعرئاس قالا ان ه ىلعو >راكراصؤ هربغب حي وْرْمُت نأ ل

 رثااهيفةدعلانالو اهاوساعب راجوزتت نا هلزاج اذذو دجوب مواحاك_: جلا ناكل ةمرحلا نال (ملا ا

 عالما



 ا ا . ا مم كع)

 ْ ناك | رظنلاو سملاىا (خلاهدناح نم ناكءاوسهلوق) ىلوا ناكل هركذ ىلا اهرظنلالو تمانوكل ا
 ١ نا طرت د اهمناح نم ناك ناو ىأ.هأم ىلع لالا رذهلا نوكيا طرت : هناخنهرظاا لأ ا

 م ةومشل : هلوذ ] ىوجرظت:لاونمللان هور ذأ «ىك أ ( ا كللاةلدحءاو دو هلوق) ءركذ ىلا اهرظأ نوكي |

 1 ابنع نس ااخاد_>-وولؤر اظذلاو سللالاحاهدو>و طرتش ةوهمثلا نأ ىل- ردع كالذي هرن لاا عضوم 0

 ا ناكاذاألا ق دضرك او ,مءداناف (ام-هئمدجاو لكب قاعتمهلوق) هم هرحلا تدثتالاممعتأشنف

 ْ ذا ةيزازملا ىئومغلاب نيدخلا احلا ىءارتي تقلا قو ىداد. م اهلاق فلا ىلع ليبقتتلاو جرفلا ىلع س 1

 : هلي رعازبت قدص.ال ةورشلا مدعو ءزواوامةواوهقن اعو ارمثتنءاسملا ماقوا باد ىلع اهعمبكروا | مسد

 , ١ 1 ا ااا ا اهنهْال هقلطاو سمهعم ناك ماهعم بوكر ادار ًاوديذك

 ْ اهدو-ونأر مهد .ةوه هير صامقانيفامهدحأ ن هةوومشلاب* انين دل هنال أرظن قدم ْ

 : | ءاودةهرملا تتيئرظنلاوا سملا هنمدجو نمتومشلات دجواذا هنا لصاحماو فاكامهدجانهأا

 || ةورمشلا ادود وعدا ىاتاهتعدا نان هل وق نمدار مانوكيناالا موللاال ماضي أرخ .الازمتدجو |

 ٠ْ هبا ءارمانالاوا ةومشب همباةأر ما ىلءةول ىس دما هلاقامهديؤب او:هأه دوح ومد_ب أ هفارتعا عم ع
 ْ ما تمزح قدد :ىناوهكلامنالطب ركس هنال هل ل وقلاف د ةووعشن هنوك ب وزلا ركذاو ةهركم ىهوةورش

 أأ هحرف ىلارطنوارخ "الا امهدحأ سماذ | هنمةورشلا دوحول ىف" ؟ اىذأا ا.ه دلح ايدارملام لاق, ناقد أ
 ْ ل ار رظتلا بن اح ىف هفالك سو سدملاو ساسملا نام هيدارب سيلا ناجى هنار هاظااو

 ١ :راهاصملا دمر تن انوتم و مشاوماذاهنا لصاخلاو هيلاروظملا مامالر ظالا هةمدحو نم

 3 لاقوهلوق) اهوتش ملاذا تيثتالابهناف اهنمةورمشب ل-ادلا اهجرف ىلار ظناذاام فالخ اهيّمْس ناو

 || ىلاعتهلوقانلو روظحم ا, لاذتالف ةمعئاهنالو لالحلا مارح مرال مالسلا ةيلع هلق راش
 رب. انزلا مف ىليز نيه كلبا ٌئطوام بالا ىلع مرحا ذو ءاولاوه حاكتلاو كاب آ يكن م اوسكتالو
 |١ .٠ ةورشد ةًأرعا سم نم مالسلا هءاعلاقواوتذنالوا ما هل لت ةأرعاجرذ ىلارظأ نم م
 || هتلاواهجوز ئياهلم. قت ةأرملاىلا ةقرفلا تاعج تن اهرظان نا ىفاسثسلا لاقو اهني و اهمأ هءاع تمرح

 0 اهتاكتيكن اهلا ةقرغلا تاعشل اهشدرب هيلع مرحاسمام ءرث تنال لاق اهلا اهلعص ل ىلاعت أ

 : ا ركوا لاق اموحاكت لعاههنةدعلا قى هو مالسالاىلا تعءعح رنا لوةالاذ ريغ لع ترك |
 الادإإ 3 ا م 1١ لبق نم مرا عوقو ههد+خ ىلع ركن اىزازلا ْ

 || مر نا سايقلاو الكا مونم داو كحول !فاضإ دأو ةطساوب ةيئزدلل بدسهلاث يح نم امر ||
 تاكو را 5ك مارحعزجلاب عاتق سالاو ىنديدارولا ةطاوب هْؤزبأسمنالانزلا نم:ةواطوملا 3

 : يسارا تح ىلا ولا ءاهريغ قد ىف ق٠ 3 هورح ىهو مال_سلا هلع مدال ءاوح تحن ا ْ

 تاز 0 * ىقرإإ ا نمر ردع ءهطولانا لد تفاكاو ىجلب ,نإوقخ قي رسكت اذكر ق2 قةمورقو هاوس اهعورفو

 ل . 49 ب 5

 ممل 0 رداد ف د ل 5 ' الارشتلتن ا هلوق) انز هنأ ثءحت نءالدلولا بيس هنا
 3 عضو مب 1 | هقحقؤها ادا اذ هنا قدىوتف 0 لاهءاعو يدع اوهوتل الار هم طرتش :الب رغلاىلار اكل

 جيشا ب 7 2 6 2 260 0 1 العلا: 2 هلقاو اا ىف لاق 3ك نميويمتلادوعونأ ماهة>ىف هول قغادق

 ْ اوزان د قرا لا مدعل ايلا ىف ةوهشل ادرك ياما هنانىو# ا باحاور من رطاا شوش: هحوا
 || هلثمو مصالاوهو هريخذلا ىف لاق (حتاراشتنالا اوط رة عاشلاو : رثكو هلو) لحرلا ف أ
 : ع ثااقرهظ فالخلا رئاوداعالا هءلعو ىنامتتالا لاق م + رةنعأ| قمح و9 فو#هب ريهظأا ىف :

 || (2ةمرحلاتوثب ىتفيالناكو هلوق) رمغتيثت ىفاسألا ىلعو تيثتاللّوالا لعن نتعلاو !ٍ

 ١ ةياوراارهاظف 0 ظذ ااربتءللاو هلو) ىوج هقفلاىلابرقأوهو ةيأتعلاق لاق ْ

 | ةطالخملا قهعت ا ظنلا ل ملا انه ىلاراظنلاب ىلا نانا تك اوفي | ْ



 (نيعلاغف) 3
 افلّمخا ناو ةيوسلانامهرهملا فص: ناكان وتسان اف ابي رهم بحي ف لت كلذنال تواغتلا ىلعوأ
 اذااعف ضو رغم فذدملامااكّن ان هلل قام ةعم ىلع كدب تاق ناق اهرهم عسب ربا بنم لكل ىذق
 اناكناو نيب واستمامهارهمناك اذ ارهملا فصن ام نا نميفنصملاهرك ذام ىنعم ىجاءزلالوقان وتسا
 نمرفلا ىف هرك ذامىلاىرتالا دودرع جلد :لأ نك ذام تاق اهرهم عدرب ةدحاو لكلا ىذقي نيف هم
 عسربةدحاو لكل ىغقي نيفاتخاناكولذا نييواستم امهارهمناك اذاامع ديقتلاىلا ةحاحال هنا

 لقي لورهلا فلاقاذكو فرصتن ىهتن كلذ همل ءدري ىسءاوسلا ىلع ر هلا ف هنامهو لقي لهنالاهرهم | 4و 1
 اذهعو ىو# اهرقاو ىسمن ااهرهم عد رية دحاو لكل ىذق نيفاةءاناكو لاه هنا ىلا ءاعا اهدي ةيوسلاب ماجا وو 5

 زئنرف ةيناثلاٌئطواذاالااهّؤطو لحو (زئاح لوالا دةءلاف هلوق) ماما ذهىف مهضعمل عقوام لعرب 0 0 ."فلالإ .
 هرارحادم»> ئطووأ هرم هد عاد ر دعم اداسف هينا اءطو ل<الوةد ى هم !تمادامىلوال مر 0 6 1 ./ "ا رد| سرحا ةياموواةرطنو ىاياز د ةعلا داسفل سانا ةدعلا ىف ةسناثلات 00 د

 دقعلاف بدئرتلا لعاذا ندد (رهملا فصت هيلع مزلاغاو هلوق) ةرمشلا تاذة دع ضقتنتملام هنأرع امر ةهعشبإ تفويج 001 نيز ”مزل

 ةئثالو ىم-ملارهملا ف صن اه> اكن محتل ىلوالا بجو لوخدل ا لقاموةرافن اند ساف ىفا“كاورئاحلوالا د 6
 مالسلا هماعهلوقل (حما نيثأرعانمر عمنا موسو هلوقإ) انش طخم اذكهطولا ل.قاسهقراف هنوكل ةيئاثل
 ةصوصخه ب ال او مردف ةعبطقلاىل ا!ىذفياهرتدب عملا نالو ثددحلامجااخ ىلعالوابهتدع ىلعترملا كتل

 نارك ذردلا فهنا ىلع بلي زسامقل اودحاولا ريخاهصصخت زا ةكرشاابو عاضرلا نم هتعوهتنبب ل 0
 ةفينس ىنادزعارتخا اكن عنمتاهقاةعادعب دلولاماةدع (عرف) باكل اصصذم ملصن روهشم ثددحلا 1 0 كوز 5
 امأةدب ْوااةمرحل ادارملاو (حاكنلا مرح هلوق) ىدذع ريلا ن ءىوج عال دهثو فدو ىنادتعو رقزو ا

 كإ«لاوزب تقوم ةمرح منال تادانزل او عمالا فاكزو< هنافا مد. سمت دما وزتول ذو عنمتالف ةتةوملا 9

 ارك ذةارملا تضرفاذاو هرب ار ماد جب وزتلا همللع مرح ارك ذ تضرفول ج وزلاتند ناف (لا ةأرعانبب عمد

 تئاملهنال(زو<الرفز لاقو هلوة) رهت سكعلا فالذي مرت ملارك ذةدمسلا تضرفولذا ةمدقتمةمالاو
 هلودروهمهللو ةمركعو ىرص.لا نسل از ىلل ىلا نبا به ذموهو ةمر ا طو>الاف هد و نم انّمالا

 رفعج نب هللا دمع ن | خص دقو محرل | ةعبط# همق نان مامن ةنارقال هنالو كلذ ءار وام يل لح او كاعت 00
 لّدس (ةدئاف) ىابز اهريغنم هلداو لبر ةأرعا نيد سامعنبا ع-جاذكو ىلعةأرع و ىلع تن نيب عج مس 27 00

 نال امدعوادوجوهلءلا عمرو دي نال عنامال هنأ. ىلمرلا ناحأف هنحلا ىف:نيتخالا نمد عمجلا نع را

 مراح ارئاس حاكنر ور هنان ىط رغلا حرصو ىهتنا فنه ىنعملا اذهو محلا ةعيطقو ضغامتلا ةلعلا

 امدعوادو> واب مس قاعتي اهماع صوصنملا هلءلا ناا:.هذموانخعش لاق تنملاو مالاالا هنا ف

 هلع هلوقلا ماع صوصتمةلءلا ان هوه دقفلا سك ةيش-ولا ةرهلا رؤس ناك اذهلو ةرطاق فاوطااك
 الابيلءاصو دنم كلا ةلعنوكرا.ةءابانل اةف اوم ىلم راازيشل اهي باجأ ام ناكف ةعبطقلا ةفاخم مالسلا
 ءطو ناكناو هندمق هتهمشو كمل | نعل اخ اهتم لل. ة ففاكم ءهطو وهو (انزلاو هلوق) ىهتنا طبت سه
 ءاسفنلاو ضئاحماهتحوزو ةمتاكملاو ةكرتشملاةمالاو ادسافءارشث ىاكال ذك ةارتشملاوأ ادساف ةحوكتملا
 9 مده الكف فاكملاءدارا نالءاو رهن فال | ل< هنالاض اةرهاصملا ةمرح بج ورا ممر هاظملاو

 دلوال بسلا ءطوالادسهنوك لجال سللانةهرحلا تو.“ (سللاو هلوق) هباعل ديام قأ.سو قهارملا
 تتم ادجو نا لل قوال_ذالاو همر ا تتثهدي ىلا ند.لاةرارح تاصو ناق لاح اههتدب ناكولو

 ةهرحمارلا ف جرو رن دملانمسدل هنا جرت ةيناخلا فام رهاظو ىليزناتءاور رعْسلا سم ىو
 هدنم هنوك نيب سلاف قرفالو غلا فاك غل ا.لاك قهارملا سمو مره سناب راشخالاق مزجو هسع
 لخادلاب هل.مةنريغ نم هقالط ىلع نما قباوا يرغلا ىلارظنلا اضن | ممعوأ نكل ىنرعلا رك ذاك اهنموا

0 : 1 



 1 : (نيكسمال نه ىلع)

 ةيا اعوام ركل مايملع ةدعلا ب وج وو:دعلا ةمضتنمارتخ تناك ثدح زامل مدعل

 اهو اذه ا ذك :دعااءاضقنا لمقولو هتناسم منين اهل فأن نم ىنأ سام ىلا ىرتالاالف وهال هريغل
 ىت>امهنم ةدل_داو وزني نا هل سدلو هصنوقانتالاةمالعلا كل ذب حرض نو هذ : ءاذخالرهالم

 ىرخالا نوداهش دع ضةنتمل ىتاا ب وزت هل ىرخالانودا+ هادحاةدع تضقناناو ابتدع ىضقنت

 لحد ناف لءفلاب امهاد-اجوزلا نيس ملاذا قدر هتلاىأ اذ_هو ىسودنا امه انعماح ريصت الك

 نيد وامهاد حاب ل دولو ىرخالانمب وهند قرفواههقداصتلاهح اكتب ىذق 5 ةقباسائانمب و ىلا

 حيرصلا مواسقتألةلالدلاواكرص ىناسأل اودلالد ناين .لوالا نال ىناثلارمتب ةقباس ىرخالان أ كالذد هد

 اهمسنوأهتمعد هناسن ىدحا قى ةاطاذاام نسب واه نيب 2 تاوطو عملا حرش نع ةءلالبث ريش

 توشلا ةرتمناك ْن يحاك نالات هالك اذه هناكماب بمجأ و لكلا ق راف الو نم هلا رو ث تءح

 ةاوعتفا واع ةدحاو حاكت تش ماندو ناك اع اك ٌنْممأممدعد ءاّننم م حاكن ىعدب نا هإذ

 حراشلا الو فنصملانيمس ل لاسةينا قد لاكسلا ن نمابس الاطر * هنو. نقحم:لاع كسق لاح
 قير ع هيري_عهنأف اقالط هنو كح يلد زلا < مالعلا راكاو حمفو واقالط قدرغتلا اذه نا

 "وهو نمد واسف اع ارهمناكاذار هلا فصئامشط نان مفخصدملا 0 داى سل هانعمو هلوق ق

 0 |قيرغتو لاق ثيحيفاقتالا اذكو قدرفتلا ىنع ىهتنالوخدلا ل_.ةقالطا |ناكودقعلا ق
 اه>وزتول ةقلط |ههنم لك قالط نم صقتني ىت> قالط هنا ارهاظلاو متغلا ف لاقو جو لأ نم قالطلاك
 اههجوزتولذ ذا افت الا نيدقع ىف نيّتخاج وزئواو فذصملا لوق ق نيد ةعلابد ءىقتلانا ءامث كلذدعد

 2 هى هنال ىزارتح اهنا لاقو ىومنا هفرافنو حاتفملا فاذكاضن أ امهتددو 4 :دد قرف دح أو دة عى

 ىهمتنالوال ارديلو ني دةعىفناناكاذاام فالك ر هما ف صنت الوا هلا

 نيدقعق اههجوزتولام نم: همف قرفالو اهرندد و هنب قد رغتللر م لايحاتفملا ملاك ن اف لهأت هم همق ل

 بوع>وق قرفالاذ كو ربدةفرهملا فصصنتل ةيسنل اءابزارتخا ناك ناودحاودةعقوأ 3

 ردد لون دةءىفاوهحورت ولام نمد لوخدلادب ةقرفلا كدقو ثتءح امهثم لك !ال_ءاحكحربهلا

 لوالا رديمو ند_ةعىف امهحوزئاذااهدمنم لكذر هلا قوعوامأ ف د._حاو ل_قع قوأ لوالا

 ايودو نتا ذا اهو لكل هبوجوامأو رب ون:لا نع ءانمدقاملفلودلاد_ع ةقر.غلا تناكو

 ّق 54 نا,ركحذ ثء.حردلاف .يانناضأ لودلا دعب ةقرفلا تاكو دن لاو دقعف

 ىهذنا ا ا لك اىأر هما بو>و مدعو ن الط, لا اعمامهح وزن

 ةقرغلاتناكودقعلا ىف ىب ممموهوأسح وار دق نيد واس ةهامهارومناكنا (رهما فصتامفو هلو

 عد رلكاذ الع ناف امها سفاح نلف ا وا ار او

 رهملا فصن لدي اه-هةدحاو ةعّم حاولا ىمدم نكي ناو نيععلال3ا فمن لكافالاوأهرهم
 را يرع د رولل قس نمرخاا تال ردع نهحر الا مالك اممم: هنموهحرشو بونت

 الاو هاوق نم هحرسشو رب ونتلا نع ىتمسام لاس نات نتأرملاىالام_مارديلونارهملاتواسفتاذاام

 اههاف هباوص حا امهتم لكلف هلوق نا هداز ىز ءرك ذورردلا ف هلذم عقو نيرو«لا قاف صن لكلاف

 لةالابريبعتلا نا لءاور وسلا نم هيفام مدقت (نيرهملا دن نهلقالاىاهلوق) نمد رمعسلا لقا فص

 نافاس وصتلا نه مهضعد هرك ذامى لا ة>احالف نيرهملا لتافصنىاأ لاقولام ةلزنعنيرهملا نك: نع

 نأ رون ا فسلا تف علا ليتل .افنا رولا وش ملدالا ىأ هلو حراشلا له فك تلق

 نتالاريسف: حلكالف قيساكنيتًأرملاىالام حمار ديملو ن ارهملاتواسفت اذاام ىلع لوح راشلاهركذام

 ىوتسااذا اعف ضو رفمرهلاف صن امذو فنصملالوق نا 1 ال تاقاب وتةسااذا اعف ضورةمهنال ذّدنم>

 هب وسأل انا ةوهشدن هنادار 1١ نوك نال لقمر وما فمن وفو هلوق لب ةماع لدي ام همالك 92



 ١ 3 (نتعااغف) !] 4
 فلاذئوهو انش لاق ىو4او رهنلا ىف ه_عمتو ىنتمع ذاثلل لوق ىفالا ىعاودلا مرحتال ةنالءلادنعو ِْ

 أطب وانه نستلا قلاقو طقفةدحاو ل..ةابال امهيمقتب اموت هزحاوطانا ثيح ءاريتسالا ف مهماللك-ا
 ةقدقحالاةو امهمباعماحر صا الفاكح ةهوايوع تسيل ةقوقرملا نال ةكولملا يطو نكي نا ةحوكتملا
 امرا ههثطو ناو ىرخالاهل لل ةوشر اهسلو |نيتك ولما نمتحخالا ى د> | ةيطوولا ذه ىلعو ك>الو
 حجرة اهعاحاكن - ىأ (هتمأ ثححا ب ٌةزيواف هاوق) ىهتنا كلل م نع امهادحا ير ىتحاعبج

 قاطو رهن ىلوالاءطو هلزاحةءوطوملا هما تحن | ىرتشاول هنال جي وزتا اب دمق امولابالا هب مرحتالف د سافلا
 اماهعم ىلق ة-وكملاأطب ةءوطوم نكتمل نا مال ةءواموملاب دمقو نامملا ةياغ ىف اكدلولا ما عشت ةمالا

 مكحالو ةقيقح الأطو امهنيب عم احرمص» #فاكح ةئوطوع تسل ةقوقرملا ناههج وو حر الا هرك فيس

 ىت> متاق لوالاهطولا يح نالاكح ًاطواموندب اعماح ناك [ماءدوقعم ا لمق ةكولملا ئيطودق ناكنأ هنال
 ْ طذاذك دةعلادرعع بدلا توسل لدنكح :ءئطومامملءدوقعملاو اهوارمتسااععس دارا دنعدل بد ْ

 اهؤطو مر<هباماهب لعفي ىأ ( اهعيب ىت- هلوق) ره ةماوا تناك ةرج (اقلطم حاكنلا مص هلوق ) انذيش
 ىلع اهمرجىتح لل اقولو لام عسمملاف حيو زتوا ةباثو ا تدعوا مات عمةهوا ضعنوا لك عممب نم هياع ْ

 حراشلاهرك فذ يساك ة-وكتملا قاطولام لعن الهنالرظن هدف لوقاو ىو 4 !هرقاور هت ىلوا ناكسل هسفن |
 لك ضعيلاكيلتاذ كو لكلا قانتعاكض علا قامءاناملءاو امهادحا مرج ىت- لاقي ناىلوالاق |

 ىتح باكل ان مرت مئارهاظلا هجو باكا, لحال ةحوكتملا نافسوب ىأ نو ةمرحلا تول لكلا
 :هوطوملا هتمادطو لح ىأ (امهمهّددحاو:طو هل لح هب ىأ اذاف هلوت) ىلب زرقعلا ةيلع بجو ا6ئطوول
 هتماعمب ىأه.ىا اذافهلوقواهجٌرز واةهوطوملا هلتماعابنا ةحوكنملا هطو واةحوكتملاقلط نا
 ةركلاملا ضد لاقو بان زلا ىف ىذلا (حاككتلا صن ال كلاملاقو هلوق )ةحوكتملا قالطوااه< و روا

 قحف ءامولاب قدم حاكنلاذ | كح ةءوطوم ةدوكنلانال هسفن ىلع ةمالا مرح ىت-حاكنلا عصنصل ا

 دنعأطو ريدا اوهطو سلدقعل أ|سفن انلق عةمودو أطوام,نيياعماخر اصل حاكتتلا حصول تدنلا

 هلوق) رونلا ةعجارع لعب مالاك ه.ف ل كالو هءقعب ئذلا >ودلولادوحوو هطول ل-وهو هك تو :

 جورتولو هلوق) اهئطو مر ىل.ة لوة.نا ىلوالا ناكو ه#مال | عمب لمق ىأ (اهعيب لق ة-وكتملاأط»
 ةلث-لا هذهركذ مدع اكف ذئنيو رهن كل ذكمراحنا نم هعجز وحال نم لك ل ددقب سدل (نيتخأ ْ

 قهلوق) ىوجحاارك ذتضرف هبانيتأر عا نيبو ى الا هلوق موعىفافودإ ىلوادياقنلا فلءفأك |
 د_.ةموهوردلا ىف يك ءطولانالا رهملا اه 21 تحالو الطب دحاو دةعىاناكو لاه-منال هيد.ق (ندتع

 تديو زتولاك ةغرافلا حاكن عح تن ماع يدعوا اريغلا اك ب ةلوغثمامهادحا نوكتأل ناد |
 لدي لوهلوق) رممرخ الل ةجوز نوكح ث.> عب رأب جوزتم امهدحأو دحاو دقع ف نيجوزب |
 لو دلانهررقتلرب ونتلا فاك لماكرهم لكلب و لو دلادعب ةقرفلا تناك ناهنال (امونمةدحاوب أ
 نيةبل طاب امهادح احاك_نال (امهتدبو هنيبىذاقلا قرف هلوق) ردةدحاوب هل وح د ع لع هنهو ||
 نمعتف بو رفلا ف ىرخفل از والو زوال جرم ريغن ٠ عجرتلاو هب ولوالا مده! نيرعتلاىلاهجوالو |
 ناك ن اول وخ دلالة قدرغتلا ناك ن اثألذ هل فد رغتلادعدامهادحا جو زتيناداراناو قيرغتلا ١

 ةدتءملابجو زتيناولذ ىرخالا نودامهادحاةدع تضقن |ناوامهتددعىدَةْنَت تح كلذ هل نسافهدعب |
 |١ ضصقنتملام ىرخالانوداه>و رس ناهلذ امهادحا, لس دناو ا.وتيناعماحن وكي ال كى رخالا نود !ٍ

 لاو ها و ا 0 6 راما دعلءاشامت ِ لاذ نإ هلا ات دء يضعن ناو ارتحأب بوزعلا نمم:ءامتدءنالابتدع
 ا هيضةنمن ود امتد_عضقنتمل ىتلانجوزتلاهلىأ ىرخالان ودّةدتعم اجو زتي نا هلذ هلوقو ىلدز ْ

 || نمعنتاهتدع نا نمرك ذالف ضقنت ىرخالاة دعتناك اذا ةدعلا ةيضقنع جوزتنالهنااما ةدعلا|
 || عنتعال ثمح اهتدع ض نت ىتلابجوزتلادارأ اذاام فالذي اهرب اءماح نوكيال كَ |هتخ أب جوزتلا ا
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 3 (نيك_هالنم ىلء)
 لد دب د(اهتن وهلوو رى زاممابامىلا ف رصتتفانه(ك مالكل ارخآقةروك ٠ ذمة فصلا اماهنح عز

 ناو بديرلاو ةمدب رلاتانب ةءلال نرمشلا قو نولهشن مسالا نال بدب رلاوةسب رلاتانب ميئان رو هلوق ىف
 لوانتيالف نه صاخ مسا هنال ءانبالاو ءاب الا ل ئالح فالخب ىهتنا عاسجالا,نهتمرح تدثت نافس
 ةجوز نبا تانبالو بالا ة>وز تذنالو نمألا ةوز نبا تئب الو نبالا ةجوز تب مرتالف اب ز نهرمغ

 دنع طولاك ةيدتلاةولخلاو هب الا روج فى الل اكمئاب روىلاعت هلوقل (1مب ل دناهلوق) رص بألا ||
 هطبانوداموهو هنضح رسكملاو فلاب لج رلارخ نا ملع اودي ريهظلا نع ىوج دج فال فون ىنا
 حافلا نع انئيش ناسنالا طو رصخملاو فلخملا علضلا ىلا ةرصاخلانمدبام مشكلاو رهن منكلاحلا
 ةمرح نا لءاو حوزلا تدبىلا مالاعم تايلا فزت نارحئاريسفتردملا قوة داعلا حي رذم حج رخر ارك ذو
 تدتعاف قاطف ىوتشتال ةريغص مالا لحن دولاماةارتشم اهب ل خد نا تقو اهما نوك ةدمسةم ةيدبرلا
 نم ىأ.سواهب جوزعا ا ةاهتشم| متر و ريص لبق اهما ىطاول لح تنس تءاف هريغب تج وزتمث رهشالاب

 ىلاعت هلوقل ( هيبأ ةأرعاو هلوق) ربونتلا نتمىفاهناعماهب رغتسا نك تاغتلاالوا رص هريغك حراشلا

 ءاب الا واني ءايالا اهذل كا ذ تحو امي هما د_ةعواماطو هتحوكتم لوانتمف كو انآ عكن اماوكتتالو

 كرتشملا فز وكام امرندب عملا زو< ىنلا فو ىفن هنالزاجماو هقيقحلا نمد ع. همف ناكن اوداد-الاو
 ىالو ىنالاىفال امهندب ما ز والهنا يصلان اب ردلا ىف هبقعتو ى زىننلا ف هيناعمعيج مينا
 ىضتق|نافتاسثالاءاضتقم ىفنلا نا قى او رب رقتلاف لك الالاق اقلطم كرتشلل موعالو تاسثالا
 عمه اوه اكد قعلل ذي الايف حاكتلا ن وكي نا ىلوالاوالفالاو كل ذك ىننلافنيينعملانبب عج تاسنالا
 تو ”معبل مارح ايءطولا هد ممقتو ىهةنارخآ لءلدب مارحت ا هطولايةرهادملا ةمرح تو. لد س و هيلع

 نم ةما ىرتشاولو ىلوالاب عئاماهتطو لح نم عنعلو هتما تن اكن "اك لالا ءطولاب ةرهاصملا ةمرح
 مغ تناكناال كلم تناكش يح بالارا.خانواواهءطو بالا ن العن ىح اهوطو هل ل- هيب اثاريم
 رهاظلا نال ىنعب هكل هري_غىف تناكن اال هلوقو ىلوا ناكل كل ىرت_ماروتلا ىف لدباول نكسل هكسلم
 ىنذتفاكواتلاقواسثاه دجوفارك جوت (عرف) مارحت اءطولا,تنثتالةرهاصملا نالالهيذك
 هب اةأرعاو هلوةدعد دو (لخ دي ملواا م لخد ءاوس هلوق ) رج الالاو رهمالب تان اهذدصنا

 ىايزلا نه أمسك ه.فامهندب قرفالذا ىلوا ناكل نيالاو بالا ةأرما نم كح ىناديق نوك.ل
 رابتءا طاقمال رالصالارك ذو <بالصانمنذلا ين انب ا لئالسو ىلاعت هلوقل (هنباةأرعاو هلوق)
 لو دامرتش الواوملغس ناودالوالا ءاس الوان ءانبالا ظفاو حاضرلا نهنءالا ا ماح لال الال ىندتلا
 مهام ال مهوءداىلاعت هلوقب ملا ىنتلانا كلذ ىلع لالدلاو ىايزصنلا قالطالنالاال و نءالا
 اولاقو نوكرسش ا نعطفدي زاهةلطامد عد بند زج ورث مث هر اح ني ددز ىتدن مالسلا هيلعهتا هّتدقو

 ديبقتلا اذهب نيكرشملا نعط عفدو مهثان المهوعداىلاعت هلوقب ىنتلا هللا عمتف هنباةلءلح جب وز هنا
 ةيانعبستلا نم مردعام عاضرلا نم مرحي مالسلا هءلع هلو تحت ةلذاد عاضرلا نمنيالاةلياح تيقمف

 ةينايبنم(تاروك ملا! نمهلوق) رهن عاضرلا ف ىف أ سام ىلع ةلاح امد ئتس )ل (اعاضر لكلا و هلوق)
 ىلع مرو هلوق) اعاضر هيباَأرما ىهذا (ملا ةعضرملا جوزةأرمادلولا اذه ىلع مرحب هلوق) ىوج
 ىلعءانب ىفاشلا فالخاولبق ىتلاوةروصل هذه ىقو عاضرلا نم هتثباهنال (دلولا اذه ةعضرملاج وز
 تاحوز نا تدملا ىنعم (لضافالا ضعب دشنا|ام ظفصأف هلوق) هدنعم رحل اهب قاعتبال مقل ا!نيلنا

 نيدحا جو رتول ة- اعاضروامسن (نيدخالا نمد ملا مرحو هلوق ) هبا ىلع نهرح هعورفو عضرا

 أر ىلو ناكل اعاضر لكلاو مهو ىلع علا ةمزحاومدقول ربل ىفلاق انه نهودسافحاكنلاف اعاضر
 ىلع لوةوهو (اكلم ع1 مريال هنال هل و3 ) ءطولاو حاكتلا نمرك ذاعدمق ىأ (حماهنال همدبق هلوق)

 فرو | قةعواحاكنواكيلعب ىرخالا جرف مر يح هيعاو دو | ههنمةدحاو ءطو مرح ةوهشب امها دحا لقولو :
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 الع مالكماقللا اذهقو ىسدقملاق ايلاد.عمشلا طخ نعانخش اع.جاولقاذاام ىلع ةدالخلاىفام أ

 : لمق ضروغ:هنالرعال اهأ نك. ل كدب اهرمأ نا ىلع كنب | ىنجوز لاق (عورش) ىواتفلا عماح ةعحارعأ/

 دارملاو ا لكوملا ونه ىعملادارما لهم لا ىلا نهىل قالا او هلوق نمدارم اا مرظناو ردهرفكب لسقأ||
 ىنائلاره اظل اوءرامل هن رمأ ام ىلع ادئاز ل. كحول ءاس+«امأ'
 ةقيقح مّرهارزاوع ليقف نامعالاىلا عرتتلاةفانضاىف نويلوصالا فاذا (تامّرحلاف لصفأ
 || نين عسجملاو عاضرلاو ةرهادملاو سنلااناسأم رغلل ناملعاو ةيلالثرش ة-ت.ة- ةنااو>رولعفلا|
 || دا ىلع دقعولام هيلع عرفي وة دتعملاوة توكة اكريغلا قس قاعتؤابتعوةأرملاك اهريغوا نيدخالا|

 امثال ةقلطملاو ةّرحلا ىلع ةمالا لاخداو ةغرافلا ىلعدةعلا حصن دةعمواريغلا ة-وكنم امهادحاالثمأ١
 نهتجوزواف اهاوس غدر اهتحت نوكيال ناو ديكو املاوةيك-لاملانينىفانتلاو ىواعس نيدمدعو |
 كسب انز نان انرلانهولو (هةنيو هلوق) رخ الا صذثلا ىلءدقعلا عم ةعررا همم ام_ه د>أو نصه ٍإ

 هتخأ مرصاذكو لقن لصعملام ةيبرعلا ةغالابوهاسما باضملاو ةغلهتنب ىهذاتدلو ىتحاسهكسمأقأ|
 || نماهبسنىضاقلا ىننف نءالولف تنملا وح ةنعالملادلونااولاةوانزلا نمهنباوا هتخأو هنأ تنيو |
 ْ تف هذه اهمسن تدثمف معدي و هسفن بذي نا نملدس هنالاه-وزتن نا زوحال مالاباهقحلاو لح رلا||

 هدجلا ن اهلا ءاعاه فو تنملاو مالا ىا (اندعب ناو هلوق) ىسدقملا قالا _.ءزمشلا طحت نءانذعش ١

 1 وكتاهمأ ءاعتهرحىلاعت هلوقامفر انتف تن. و ماتافسناو تنملاتشن وتاءناوأأ

 كلذ ناو اكاكشملا نمذئنمح تنملاو مالا نوك-تف عرفلاتتءلاوةغل لالا ىه مالاذاعضول |قد رطأأ

 هيباةلاخةلاخوهما3عةعاماو نهريغوءاقشالاا»ااخو هن دح و هدج هعمل درو (هتلاخوه-:عو ا

 (نيعملا خف) 1
 | عدت وروك ذملا دهاشلاعمادهاش تالا نوكب وامل اهترامع لقت ذقعلا فاهنع ليك و ذة بالا |

 دهاش ندكولا ىهو ةناقثلاةرامع نمل ٌود ناوملا تاق سنو نيد اى صلار وضخ ةريعالو تاصقلا

 لولا اه وزذ ةطخللاموق ثعب (همسنت) ىوج ىسمتن ةغلاب هتماومروض> د:عىلولاك لكوم ار وضح دنع

 هتف ماك-ملا لعح لب نيطاخ لكلا لعج ىف ةرورضال هنال خف ىوتفلا هياعو ةمجلا يمجأ ممرض

 هّتزاح نيب راسخ هلذ لل: دىت- لعب لوا ف لفن لرهملا ف ليكولادازنا ذكي دن الو هح ورب نأب هلكو «ماكتلا

 ليز<لهلومرو هللا ةداهشد جوزت 4 دسأةلاك فوقوملانال لءلارومو ىعسلا نم لقالاا هو هذهدق و

 هدروا نما لخددقو هتسرا مارا عاب ل» فاكتلا اذه :رايتعانال اهتهرحتو.ثلاقيدقورعلاق لاق

 ركسبانز نأب هلوقو هس رنوكح:الفحو اهمأب لوح دلا ىل_ع فةوتءالناعللا توم” نأ رولا ىف

 هبالاهنمداولانوك ملعب الذا كلذالاانّزلا نههتنناب وكروصتءالو قوناحما لاق هزخ |ىلا انؤكسمأد

 هلوق) حامصمةغل يرق بان نم لفسو دعق بان نمالوفس ل غس (تلغسناو هلو5) رونزاخلا موعنم

 دارملا(حا هتأرعا ماو ةلوق) ردولذءاروام سل ل>اوىلاعت هلوقل 6 اخو هل اخوهتعو هعتنمك ل الغل

 اه> قرت نق عمجا |حاك ثلا ىلا ف هرصن اق ةأرملاددامق ىدنج ربلا نعىوج حرمد ناكل عرفلاو ل_هالانأإ
 ةفاضالان الة وهمثررظنااوأ وهدد سملا نه همانقم موقبامو |ءطول أد ليدقعلادرعقاهما مركالفا دسأف ١

 (|واةطولابالااهما مرحتالف هما تناكناو هيلاَذأ ارااةفاضاةفاضالا.دارملاو يصل ارقملاءالا تدثتال

 رئارمل اب داراو رحبالن الاور اهلا اكرئارحما هنمدارملا ناك اوزالا ىلا فمضااذاء[.نلا طفل نال ه.عاود
 ديقريغنم متاس تاهماوىلاعت هلوقل (لا ل دءاوسهلوق) هريسغاةءاولو حاك-تلادقعب ةكولمملا
 نويلعفطعرءاسنلات اهمارك ذىلاعت هنأباودتحا (لا ىس راارعش دعو هلوق) ىجايز لوخدلاب
 طرمثلا ىف كاذاناق طرشلا ف ل مالاوهام اموملا فرضايف لو: دلاوهو طرشلارت ذاممةعأمثتبئايرلا

 9 0 ااا 0 لش اا



 ١١ ( نءكسمال :« ىلعا)

 سدل ( نياك هلو5) ىرح نمأتسملاو لقتال ىذلا ىلع نرخ ةداوث نادافأت هام ىلءةداوش ىذالو

 ناك ناك 1 525 منا اونيممذلا ةرذع ة.مذلا عد ةعلا ملسلل زوعاذه لعف انخشرك ذاذ كد.

 للا ىلع رفاكل :دابثالوةدابش حاكتلا ىف عامسلا نال (زوالرفز ود تلاقوهلوذ) نيدسوعانوك
 ١ رط»: ل ىلءهدورول كلمات اثار تعا ىلع هرؤ تطرشةداهشلانأ اههوامهمالك اعمس ملابن'اكف

 ماذاام نالذ هوو عسلاك اهتود.هموزال لاسملا موزال طرتُت ةداوش الذارهملا ب وجورامتعا ىلءال

 ريغ سااراك_:ادنعامهءادانا اوءجاو ط هر ثهءلعةداهش لاو امهمالاكر دقعتب دقعلا نال همزاك اعم#»

 ١ الاو لق دقعإاتقو ناس مانعمن اكالاق ناد لاقواةاطمامه دنع ل و.ةذاهر اك-:ادنعاما يسع
 || تامث ا ىلع تاق اهنال همه ذم نم يمل اوهواقلطم لءقئالاهناهنعوانداو الساوا قالخلا اذه ىنءوال
 || لع ىف قلظا فنصملان اهلا راش (ملا ة_اك-!اياند.ةاغاو هلوق) رهن دس اف حاك ىلعوا سلا لعف
 || دةرعالا نال ةلاكو ان رمالاسذ (حلاهاكو ىأ هلوق) ةءباكنوكت ناة-.هذاهنوك نم مزانالذادسقتلا
 أ اهجوزفهلوقىف نكتسملاونموملا عجارربمذلا (هتريذص هلوق) ىوج نوكمالدةوةلاكو نوك
 || لاق (حلاارمثام هلع بالا نالهلوقإ) رهخ نبتأ ماوأ (لجردنءهلوق) رهن لجرلاىلا عجار
 ا لة: ىلا ةجاحالف حاك_.:لا ىف اده اش نوكي نا لصد بالانأل هرلاعباةةريغ فاك-تلا اذه ةياسونلا ف
 ل>ردنء اه>وزفاه وزتباهملو ةذلاملا ترم ولاعه هسيلا جات منكم الا ىلا روهأملا نمةرشانملا

 ارذاح ناكاذا الا نال اضدأ هدا باةحمهن|ىراةياغلا فو تاغ ناال محةرضاح تناكن افرضاح
 نازوحالو جوزماوهب الان اك-فربعمو ريفس ليكو لا نال هيرمأ حاكن قادها نوكي نا طصنإال
 حجوزملاهنا كشالو عددح اووهترض< غلاملاهدمعءىلوما جوزواهول اقام لك-ُس دةواده اش بال !نوك

 : اريغس هلوق) رار اظااوهوز وال ىنانمغرملالاقو ندلو5 ددا اذه نكلاد_هاشوولعحدقو هةقرقد

 ملاذا ندب ريعموريغس ليك ولا هذمو موقتل |نيد ملصملا لوسرلاريفسلا برغلا ف لافالوسرىأ (اربعمو

 هج وئث.تلاطالو ئدهن قاعترالا# اهودو قتعلاو عل او حاك_ةلاك ةضواعم دفلك

 || دقعتيالهيوادهاشهدحو ىتمب ل->رلانال (م2 الارذاح ناك ناو هلوق) ةياغلا نعانذشءارفس
 ْ ةرضع هج وذ ةدمع جورب نا هلكوولام فالذع ( مصرخآ د ه1 بال |عمواهترضح هلوق) ىنبعحاكذلا

 جوزي ناهد.عل نذأ ناو هءقو ىنيعهته> نم ليكوتلا مدسعل عتب الرضاحدبعلاو ني: ماوأ ل-جر

 لاق ردلا ىف هعمتو ىنال قرغلاو معالاوهورهنلا ف لاقزو<ل.ءةرخآل جر و كوملا ةداهشن جوزتف

 ىتنالجروهالومةرذحدةعف هل هنذا فالك هر اكف نك تملدسل اةرشا منا قرغلا ه- وانخعش
 ةراحتلا ف هلانوذامدهترو ريص نم مهوتنهأسءام طقسف اقلطمال طقف جوزتلل ة.سالار دا كذدارالاو

 ٍ ولىنرعلا قو هر اك نكت ل دسلاةرشاممنأل اقديسلا ةوحنمةداغتسم ليك ولاةسالو تاكا اس

 زر وال ى انيغرملالاقو ةمالا|ذه ىلءوالا.ئاغ ناكن او معرضاحو هو لجر ةرضحب غلابلا هدسعجوز

 .: رك ذنكلالالاو خص ةرضأح ىهو لجر مذ ةغلا ملا هتمأ ىلوملاج و زاذا ىندد ةمالا اذو ىلءو هلوقو

 : رزاو> مدعف قرذالف هملعوزاوملامد-عنمىنانبغرمان عق.ساملاةفاومرهاظلا لعز<م ةناردلا ف

 الااذه قأتبال ةغلابلاىف نال هلوق) ال ماةرضاح نوكت نأنمب لجر ةضحب ةسغلابلا هما ىلوملا ب وزت
 || انوةوم لباذفان وكمال ىاقأتسأل هلوق ىنءملاقب دقورهاظلاوه ا ذها <” دقعلا نوكمال ىأ ( ا هرعاب
 | كنالطيلا ةععلا أ نمدارملا نا ىلعهانير ظن اهكصد_ةعلانوكمال ىاهاوق ىف نكبل ىوجامتزاحا ىلع
 || دقعو ىلوضفلا نمالاح ندا نو كمالهنا ههجوو الاقي دقو هلوق ل.لدي هم الك امسن هرهاظل اوه
 1 دذع يت ايدارملا هبال امزال ىااعت نوكمآل هلوق.دارا انش لاقاذ_هنعو لطاسس سدل ىلوضفلا

 | دقعلا نابتدجاف هد رقعلا لوف ىصامهدحأ نيدهاشو ىلو دةعنع تاس ( همت ىجبتناقالطالا

 || نال ارك تناكناتت>سوا ادثتناكناهف الل تنذاو ةرضاحة غلاب اةاعج وزلا تناكن ا يح



 مساس نا لا
 اركي ناو اكن هن هنأ اوه هل نا ركمل م ال نكل كسلا, ناكولام عفقسفلا

 ث.حاون اكن او حاكن لاق ىراكسلا داهم ىنن هيهللا نيدا ىذلاو تا 1 ءربخلاق ن 5 ىلا زوهعلادعب

 اراتدقو (فذق ف نيدو دعوا هلوق) عقاولان أمم كل حاكتلا ف هلوقردسقتلاو ىهتناودعل ادعن اهنورك ذب 5

 نال عون :مديقلا| اذه نمدنال لوو نالفالواامار ظن ه- تور مرارا مزلالاو 4: مديالدنقلا اذدو

 اماو ةيوتلال.ةدود اور هظملا قسافلا قيفاشاا فالح ىلا ةراثالا م :..ءملاقالطا نمدوصقملا

 اذهن 2 دئال هلوق ن اروظف قنا ةحناو عمججل مش فاك اميمف هل فالختالف دب وتلا دعيدو دحلاور وتم

 دز ف ندودعو ناعبلا خلاق نمودنتلا 00 !نمديال لد ةيرمالد هن رقد ءقلا

 نيةسافلا ن نماقلطم ص فذةلا دود |نالاضن أ عونمراركتلا مزلالاو هلوق نالفاسا' امآو نس ان

 زاعالاةباغ فوه ىذلاىلاعت هنلاءالكف عقاووهو فكر راركت ماعلا دعب صاخم ار ذ ن ادحأ ل ةيرلو

 ادعام ماعلايدا ارب ماعلاب صاخلا لب وقاذاهناب هاركالا تم نم ةيدعسلاىثاوىلا ف حرم دق هناىلع
 ىاكىت>وواواهبتدرغت وهووأب ماعلا ىلع ص اخاف طءفذصملاةر ادع ف نا ىنذيالو اذه صاخلا

 ايصخو | ند ةعول فقذ صلال وةدنع نينعلاق ىو#ادءسلاىاوههرك ذا ؟تاحوانذش لاق ىوج ىنغملا

 ماع ىل-عصاخ فطعولو انقل ط موأ, ف طعلا ف نوعاستي ىأ ىهتنا كال ذ ىف نوح استيءاهةفلا نأ نم
 يك ىعال اةداهش ل“ .ث: الو لاق ثا ,-هيداهشزو#الن منان نم ةناخاىفا؛فلاخت (نيسعاوا هلوق)

 حاكذل 1 ار داون عزك نودي الئامبلا نات الاو هيلع ىدملاو عدملا سريعا ىلعر ديال هنال

 ىالاةريضكدقعن ناكن او حاكنلا نال _ءاو نوتملاميد#نب عج رئلاواتعش لاف نكلو بانر د
 امأ هتريضدم حاكن طاداةءنافالا فالخلا سلفهداز رع نءانئش هلةناكهنم:داهشلاءادالمق الن ك0

 طرغشم هنال (دوهشلاهذوبدقءنبال ىفاشلا لاقوهلوق) ه.ف فالخالامو هذ مةداهشلا:ادازاو> مدع

 نملاعالان ا ىلعو هناعأن ا ا ءعرصملاوةلادعلا

 لعدة. .صعملا,صقتني و ةعاطلابدادزبو ناعالا سفن نم عد عدار ارثلاهدتعو هسفنن مال مالسالاعدارسش

 ةمهتللءادالا دنع هتداهش تدراغا قسافلا نال ميقتسي الاذ هودريغو قران لا < ١نا صقنك نيدلا ناد:

 حاكتلااددجو هتحوزو لج رلا نيب قالطلا عقو نان( نيدقاعلا ىنناوا هلوق) ىلايزهنقت .تلانه ةققرتالو
 ب رةلاممتداهشلءقنالن كلو عصالا ىلعز وح اهنم هي .باةداهشد جوزتاذا ةنازخما وامه دع

 نس روبالا ىلع بررقلا فرعلا ف قاط: الهنال ىوغلل اهانعم تيرقلايدارماوامهدحأن مدوخلا مقواذا
 هدوفغلالا ىنثملامزلب نه ةغل ىلعاذه (اهريغنمهانباوا اهنمهانب ناك اوس هلوق) ىدنجربلا ءىوج

 لعفلانوكنمىوجادءسلا بتكا اماعو مسلارثك ىف عقوام ىلعاذهو هيذباوا هياوص ل يقام طقس
 ام أوربخلاب قاعتمرور حلا ورانا ن مودع أموواثب | هلوذ اهريدو هند !اريعذ نأك اف ةدنثتا|فلاراقدلم

 وهاذه ىلع ناك مسا نالال_مااذد دربالفةنَلاريعذ نع لعفلاديردتن مهمل |ضعب ىف عقوام ىلع

 هرك ذاكرظن حراشلا ملاك هم املاوةمنالار وصال نآملا لو” ىف ترو رج ماو راح اوهرب او هآنب اهلوق

 امهالكوااهنمرخ الاوهنهامهد>أ ناكذاالا نيد ةاعل اىنبااههنوك امراء قاطب الهنا هه>وو ىو
 تو دارملاو ىهتنا نيدقاعتملادحاىنباىا فاضم فذح ىلع هم اكن اءانخش باحأو امونم لكن م
 فاصل كال ذرب دقت ىلع مزاب : لاق. هاسءأم طقسو الم ااضأرخ : الا نه تقم ؟ ءاوساةاطمامه دحالةّونملا

 اموذباةداهشباهجو رئاذ ام فال )ل .تدحناو هلوق) ريد كوالا روصلا الا لعن مك ع

 هل !هةراطيم تلا ا : امهن ايلالعمىلب لا ىف مك اةلطم امهتدابش لقتال ثيحادحأسحت مث
 مهددا ناكوادح اغلا دنعةدارسشلا ل قتال كل ذكل. نيعتيالوامهنم لادا وعلا
 الوااهنيدىف ا نيةفاوم (نيمّمذهلوق) هلال دهاش نيءرفلادح أنوك«؛ «نامزلب هنالاهئبارخ  الاو هنبا
 لاق ث> جلي زاامالكر هاظ هلد مشا ونيبرلان ءرارتحالا نييمذلاب كال غلا نار هاظلا اورو

 ,بذالو



 . (نيكسمال ذم ىلع)

5 
 ' .: مالكال- ذةثداحلاباملاعنكيملاذااما ةثداحما ياذا دابمشلا هذسهبىضاقلا كال نا ىنذم يق ني #
 5 | نييدصو !نينونحماناكاذاامعازارتحا (ن نيام نمغل اي نيلقاع هلوذ) ىوجةداوشلاو ديب ءاضقلازاوحف

 0 0 | | هيفايلونوكيتا لص نم لك نال -هالاو نيدصلاكن اهو:ءملاو ىا.ساكة لسمةارللاو ن رفاكوا
 كلماو هناف تاكل جارخال هسفن هب :الوانلوةو ه.فاد_هاش نوكي نأ لص هسفن ةنالو

 3 كاتم وز

 1 الا: دارمثللالهاانوك,ل ناو دمعلاو ىصلا مىدنجرلا نعىوج ىلوملانمداغتساامب لب هسقن ةيالوالا]|
 كمر كاملا ا |١ ادومد :مث هلوقورنز اح قتعلاو وللا دعب ادهش ٌتهنداهمث لمقت ند م ةارضحوا مدل لما لهااما

 0 ا ْ داهش الا نأ ع نمىقأيساع لكسشم ( طرشد سدل كلام لاقو هلوق ) نمجو زلا دحأ حاكن اد حام دعب ىنعب لا
 زب بلدو 20 ول ْ لما ماسلا باعت بدا لهو را لاق بو( نالمالا ران لوقو .هنع حجر قل
 ا 6 06 ٍْ ىورالو ابوراازوعالدقعلا اتت طرشو نب دهاش ةرضح دةعول كلام ل اقا ذه ىلعو ف دلابولو حاكتلا

 -/ 7 تعال 8 و 7 الودورشنالاحا م الم السل اوةالصلا هل ءهلوق انتلورسلاح اكن نع ىهن هنا مال_لا هملع ه-ذع

02 0 
 -- ا 0 ىابن رس نوكيا ن 0 كارو د هناا دياب ور

 : 0 2 قيااداقمل لاق 2 نأ 0 ىنيسهفالا

 ْ ىلع حرفم نيمئاتلا رض هداقعنا نالا عفن ىدحال نينانسولا ىلعنيئانلا لجن هرونلا فامو سنقلا

 د ب 7 3 نمزنالنينان :ىولاب نيئانلا ليو أب عاملا طارتشاب لوقلا ىلع هعيرفت مح:الوطة فروض | طارتشاب لوقلا
 قل دل

 3 0 0 7 5 ا دقعلا دمعاو هلوقإ) ىوج هموغبال هناالا هدنع لاقي أم عم“ ناو نا: ولاو موغلا طرتثد عاملا طرت

 0 /قايي 0 / || فلتخاوا ساحل ادحت ااقتاطمداةعنالا ىف فالخالفاضب | لوالا عهدول هنال لوالا نو د ىنعب (رخ" الا ععسف
 0 : 50 را ا نتءاوراىدحا ىلع اذهو ساحل ادا نأ هه د:ء دقن هناق (ف موب ىلاو ىل رس ى الاقفال هلوق)

 000 0 ا ا ارتب رانك امالك نيدهاشلام ذمث هلوق ) ىفاةسوقلا هدنع هو أ5 فس ىنأدنع

 و 1 تملا ا نءعوهقفلان 0 سس .مفموفلا عمحامدل اطارتشا ىلعامأط فروض حل اطارتشا ىلع '

 بع را لهيب |قرسال اظفل. وأ ةيبرعلابةأرعابو رث (ةقث) لاكسلا نءىوج نيئانلاةريض<هزوج نم ةيعرشلا ةكحلا |
 لا 5 ل 2 57 طرتشا البو دصقلا ل الرمة ءبامنا ظفللا نوعضم معلا نالدقعنا ه مانعم لعن ' لو هبأه سقت تجوزوأ انعم

 هوب ..يجلا / 22 عم لاوخن داراور ردهوحتو عبملا فالذريب د اوقامءلاو قالطلا اد و لزفلاو هرق ىودسا 2 لج لاو قامعلاو قالطلا اذكو لزملاو دحما اذ

 ىينع
 يك

 'ا لانو جصلاوهو ممنال 0 ماا ىفإ اوفانال ملا نعةءلالبن ردا مل 7 لعبا كيلا

 || نقلاذا نودملا اذكو هيربت نا تنقاولاذكو ةعتملاالورهملا 1 الو قالسطلا عقب نأ جن 1.نادضاو

 قانعلاو قالطلا ىف همكح مزاد هانعم لع الا«ماكتلاهامشال ان انضم ث لقن وأرمم الءاربالا ظل نيدلا ب ُ
 نع ءاربال او. .هلاوةراحالاو لال |اهمزلب الف يلا ىل ع ملخ او عمم | لئاسء قال ريبدتلاو حاكتلاو

 -إ | ىو راذكو هلوق) ىداد لا هلاق مدالاو هو (طرعش مهضةنلاقو هلود) ىهتنا ةيناخما حاكت * فاك نيدلا

 0600 6ر || قيادي وع (رد هاظااود لوقل | اذه ناةريخذلا قو هلوق) عاملا عممهفلا نهديالهناىأ (دخ نع
 || نمةأرعا مالكم“ ىت-ندهاش اادنعهمالاكعومسملا زي نمديالو عاملا عممهقلا طرمشلانا ند

 اذه ىلعو رتلاباولسك نو اهلا ةراذ الابؤتكا اةرمذ احولو حد الاو حمم ال اهريغاهعمناك نارادحءاروأ|
 ١ نم تال لاو اهدار ادا ردع ن ااهعساؤ ذب ىنتك ادورمشلااهفرعنأف هش ؛اغ يكونا اد ةعولو لمصفتلا |

 ةأرعا نموأ ىتلكو« نه ىسقن تحور لاقل يح الذ نما فاصخما طرتش ملواضن أاهدحو وسو ذ
 | نيد.ءاناك اذاامنسرحلان رخو هب ىدتقب ملعلا قريمكف ادخلاو مرسلا لاق مد ىديباه ْ ١-1

 : ةيالولا لها نم قسافلان ال (نم#سافولو هلوق) رن صعب ى وْئءموأ انت كموأ ناك ريدم امهدحأو أ

 || قاطو ةرحاق هيالولا ثنا ف هيف مازلاال هنالداةعنالا ىلءادهاش ملصق الالب هسفن ىلع ةرصاقت 1

 كد معاد



 (نيعملا نت : 1

 حاكذلا هيدقءئبال طفل لكنا ل- ءاو طمخلاو طو سللا مذعد درعن ٠ 2 ع ؛ ناكو اهوكو ل وعثل اديدص

 0 (ةحامالاو لالحالا ظفلد الو هلوق) ل-ءارهمو ى يمنا ٠ نمل- ةالاافو د- 4 طقسدف ةهمشا اهب تش

 هنأ ع ءاا كلم ىلع هفاتي ااو هك-اعال هحاناوا اماعط هريغل لا ن هنافالصا كام نام .بورالا موظف

 حاكسنلا ظفلوهو فال_هالب د ة.عنيام لوالا عبرا ميلا اه دقعم ىتلاظافلالا ف ماسقألا نا لع ءاو

 نهرااوةراعالاولال>الاو هحاب الاوهو فالخخ الب دق« الام ىناثلاَ اعل اوةقدصلاو هاو يب ' وزئلاو

 حلصلاو ضرقلاو فرصلاو ل-سلاو ةكرشلاو عمدلاوهوداقعتالا .هعلاو قال هيفام ثلاث :لاعتقتلاو

 نورأا هلءجو مساق يشل هرذاذكقل ما ةيصولاو ةراجالاوهو دتعنال هنا يعتلاو فالحت هيفام عس ارلا

 ا اوفر ا هاك تحررتلار قيشاو هقلاط كا نيون

 11 و فاما نبني فلا ىف لاودساو رغءاستراو كيلا ن ءاناعراس نس هنالك ادا الا

 نعازاناكلامم دةعن اوملف كَ اجلا نءزاعة. مول نال قالطالادتعملا ل اقذرعلا ىف لاحول مليح

 نترك هقمقحلا ن نءزاهم هناههجوانعش لاق ريدت افرطظت هم ةتاف ىو# لاق هلزا عال زاحناو حاكتلا

 نوك ىعمنابرهنلا ف تاحاوحا اكتلا نعاز ازا هنوكو كاع ان نءازاعة صولا نوك ١ امهزاخلا نءزامال
 هلزاعالزا لنادربال_ة قالا الحاكتلاوه ىذا صاخلا يان" الالاقاذاك لقا نع ءازاعم ةم-صولا

 وك ظنا فهذا او اهعفرا لا ةفىنمك تنجو ز لاقولام فنسهملا مالك ىفءدرب هنا مل_عاو

 تر لا او ناكك تكد مىالا لاقفادطاخ كد *+ لاقولو ةم ولو لل قالت لضغلا نبأ دنع احاكتن
 وهفةعاطلاو هكا تلاقف ىنم كسفن جوز لاقوإو هفالخت لدقو لوسقلادنعاحاكت ناكشل تردواىل

 هانعم ىذدؤُت ظافلالاهذهو هباو رص كح اكنلا ىف ىت- ىناعلل دوق عل | ىفةربعلا ن ابر بأ |ىف باحاو حاكت

 دورولا حو كروظ» وره ىذالامه.ةوامهانعم ىَدْو امو خ جيو زئلاو حاكن لا ظفلدارا هنا ته نها

 هفصصملا ظافلالا,دق_عنيال هنا لعاو لاعلل نيعلا كم هد همنا كنك ام لاقف ا.طاخ كتم لافاذا اعف
 3 رقأانم 0 خا هلدو-وال هناف هر لا ةداري تاو زا قالا ندع ليدز ك0 اناا

 01 ةفرغغاو ةفمصملاضافلالارداقعنالا ىلع لطصن ناالا ازاعالو هقم ة> نوكيالف طاغلاو

 هداج | ف هغللا تعجارو هنع تلمس ني همتاك جارها هناق تحوزاالارددوعسلاوبأ هيا ابدع

 راشعاالف ةراعتسالا هن الف ةعتملانمدو هدد ؛ ةقالعلامدعلازاخالو ةقمشحال ااهاغو قب : رحت ناك-ذ

 ك2 ناطقا داقعنا نع لس ا هنع احلا .نمح هلو قو ندع و ذاذك ىهتناحيولتلا ف اكالصادي

 ضرتسعا ني> انيه ذم هيداقعنالا نا ىلاقو ىكسلاملا كو. هلا مههاربا يشلا تعب ملعلا ىلها ضعب نم عقو

 جم زتلاو حاكنلا ظفاب الادةعم ال ىفاشلاد_:ءو هلوق) اضبا انحش هرك ذا ذك همدعتلغدقو هءلع

 عاصم هدف ىاربىت> مذلل حاكنلاو قم هفلعلل عورتا نال هنعازاعمالو هنق ةقيقح سل كرللعلا نال

 ىنالاهسفن تهون َةنهْوَم ةارعاو ىلاعت هلوقاانلوالصةكولملاو كلاما نب جاودزاالو مضالو نيك انتم

 ةعئملا كلذ بيس كَ ءاقلانالو حاكئااىفادر ونآرقلان متحماعاو كك لم مالسلا هلع هلوقوةن الا

 اهلمقن ل-<* ىهلوقي ز رتحاو يباح قربط ن نم قدرط هدم .دسلاو اهلمق» لحم قة درلا كا م داعساوب

 تعفل لاقت هيانعلا ف لاق ماّمَما الا ىق» هلم لادا ارداو جاد نا طخ نع انذعش مراخناو ناسلغلاو ماهل نع

 "رمأملا ةداهت ل لب ةثو(حانب رحدنع هلوق) ةطا . انامهتدب تقفلاذارخ الابامهدحا تقفاو نيد ون نمد

 دربو هسفن ل عف ىل-_عهتد أمة لمقتالنمب ناودو فو ءدص دقعن هتارعاو اد هلاقلبهدقع هنارك ذيملاذا

 نيد دع ةرضتح حيو رتولو وكلا ن نع ةلالبنرش هلعف هنا ناس عم لبق: اهنأف ماقلاو ىفامقلا اوك ةداهش ه- ءاع

 ىواحت ا نعيتفملانيعم هازحا ىذاقلا د-:ءادوش مئات حاوااذساوا 7 ناقز< مل نيرفاكو انم» كددأ
 نيذ ةاكم نةرحو حوا نيرحروضح هتعأ طرت ثدذا يدصريغ عقو حاكنلا نا لاحتاو هنزحص ف. 5 لع

 5 ايم



 ل (نيكسمالثهلع)

 ١ قول ا الار ةرثؤم ال ىتلا ءاسشالا نم محاكنلاذا تلا فرط رخو مكب ريغ هركملا جاكت نا ىذَتَع
 د_علاةهعي م-جروهقتعو ه-قالطو هركملا ىنعب هجاكن محو هريغو روت نق لاق نهلاو قانملو

 دقعني ل عاعملاالولذا لءلعتلا ف لابو نيدلا نماضرلا ظفا طقس نأ باوضلاف أطن لنا ىعسملا فضنو
 طوره | دّعف امرشا د ةفاذاو تاريتعملا فهبحرص اك لومقلاو باصالا ف اطرمش عاجسلا ناده بوو: حاكتلا ا

 وهوهلوتىلا ث< ه.فوهلوة ىف لوقاو ىوجهلناكرامهالامهئودب دق ءذبال حاكذلا نا مول_عمو
 ىموهواعماممماضرلا مدعدنعمداقعنامدعرردلاةرامعنمدافتس ام هءاغذأر هاظرظن مام لا فرطىف

 ةرانعب هيلعدرأا ميقتس ىتحاهركموه ناكن اوا هيناج ن هءاضرادحواذاهداقعن اةدصى اذ دام همق سلو

 ريوذتةلاو قاتسوقاةراص ود ع ادم .فدسا هرن اح نمال طرشاجمن اج نماَضْرلاَن !لصاخن اوريوذتلا

 كال ذركذاهتهج نمهاركالا ناك اذا هدا فد جرمد ثدح ىناتسوةلا مالك نفاهاضر طارتشا ةدافتسااما
 انه نمؤو ما ىنعب هحاكت مح وهلوقن مربوذلا نع قيس ام ةوهداضر طارتشا مدعاماورهملا لصف ف

 ىلع ع. جراهركمهقتعا اذا ندب لاديعلا ةعقب ع.جرورب ونتلا ىف هلوقو بي وصلا ن نمءركذ ذام طوقس لحب
 (لاسلا ىف نيءلا لقتل عضوامو هلوق) «طولا لبق اه ركماهقلط نا ىم.ملا فصنب ود علا ةعقن هركملا
 جيو ْزتةلزنام ضع 5 هنالحاكنلاهيدقعنءالو نيعلا كيلمد_.غب هنافةك ريذلا ظفلي ضرتعا
 ىلاحاكذلا فرضا ١ 558 ا ةيل فار نال ارااطمحملا بخ اص لاقو ىقطانلا نعل ناذك فصنلا
 ناوسلاو ل او لدحتاو م ا )ىدنجيبلان ءىوج ضارتعالا دربالف قالطلا ىف [ك عج: هفصت

 اذاهنالدقعذي لدقو جدي الن اورحلا فلان الد ةعزيال لدق اهس مب سم تن كناف !!لام سارتلء>

 م 4وقف هبزادعد سفر طفلل ق.قحن اى :هملادسفدام لكس دلو ادسافاك-!م هءقرلا كإمدافا ضم#لا هر لصتا

 ىشونالوةن : هرلاو ملصل او ضرقلاو فرصلا فواد _تافولو ندد ءامثلاو تس

 نم ة.فريصلا فام حج رثهبو هل 1# نيعلا كلم دقي هنالد_ءاكلانالمع فرصلايهداقعن هج

 تعلو ةيطعلاو حلصل اي هداقتعتاب ىسخرسسلا مزحو همدعدريغو فشكل)اىف حج رناو ضرقلاب 0

 نار دعا مخ فوت ءاك-ال قف اولاوهو نهرا ظفلب هداقعنا مدع ةيجن ولولا ف 3

 ظفا هداقعءن ال طر سد : هنأ ل- او هنائم ءلا نعر متهنوبث عقاولاو هيداقعنالا مدع ف فالح ال ىذلا

 نورك الل قوشلنم ىف هو تااققد ايولا ءنءكمل | امن باطول ىتح > حاكذ 00

 (ةراج الار دقعتس الو هلوق ) ىدن :-ربلا ن نع ىوج هم .4لا طفل ىف ةينلاطرتشت ىودزملا ف شك وقاتل

 ىلع هم وفول لا عار هراالاب ياعم دع الو تاا !ديةلمهملا» اراابعا

 لحر لاقناب ىأد رد هقرلا كل مددغب هيالاعاج |دقعتب نا يتم د ةرح أها اراآ تاعحولو مهعالكن «ملعبم

 كدوتو زملخا :> لاق ناب علت ل دب تاعجاذا اذكوىلحنان ءانخعشمذه ىتباكرادترحأتسا
 هر ذاكةراعالاو ةراحالا افا: دقعتي هنا لوهقي حرك - اف ( ركل اقالخ هلوق) رهن حض لبقفهده تم

 ]| كلم اجل عضوتلاهمال هلوق) هيف ىوجاد.بلار اظن قيسدقو ىننعلا هرك ذامفلاخال حراشلا هركذاف ىنيعلا

 5 ذولاحلا ف كلملاد.ةءالاماهو كو ةباكو ىاتءاو ةلاقاوءارباواضرو نهرو عنقك (نيعلا

 وهو طقو ضع. اقم ناناا معلول اس كام ديفقاعدا ارا نار افءان يوجاد.بلام لاك

 علخما اذكره .ذام تاع دقو عئاشتز+ < هودفو غصن ىلاجاكذلا ةفاضا ةدص ماع لوعلا ىلع ات

 مدع نه قاما ازعىو# ادع .سلا ناتأق ناو طرخلاو طوساملاز ءىوج هم .ثاح ىف امك عادبالاو ءالؤلاو

 | ناعم يلب زال ةاكك ااو قاتءالاو ةكرشا ارةلاقالاوءاربال اواضرلاو ىازنأنةزاحالاو عتقلا انهداقعتا

 ىلز 30 تاوجلا ىلا انذشراشا تاق ىجام زلا ىف هادو الت 7 اود ه ضعد

 ةكرشلا ىااهودذو هلوق يل زلا ىثاوج قف ىلشا لافاذ و اهوو يعاد زاالوق ه باغ ل دام بسس

 | تاك ! ىجايزال هز ذام ع .جازعوا ىوحلا نا رعب هدامو ىمهتل ات ءالولاوةباكلاو قاتعالاو

 هس
2# - 



 (نعللا ف) 5

 هلو هم هنثب جو زولذ ةحوكذملا عت نأو ةندغقاناكولام فالذي اد ىلع نارعس وأ ناءدءامهو ا

 دارا لعل ىنفناحلا لاقةيزازبلا نعرهن ةغرافاا فرصنمف ةجوزتهامهادحا تناكاذاالا مكان اتش |
 هع تنن جوزي نا ملا نبال لصف ىف أبو نيدهاشلا دنءْزيدملا نهدنال هنال دووشلل ةلوهح نوكتالن أ ا

 هل سل مل اءاهوش نم هحوز ف ةأرعاهحو زينا هلكوول هنان هاولاف 1 ميوزلل ةمولعمنوكت نادارملا نااللا |

 دوومشال لعلا ىلعالا علطأ مل ةلجابو هماقم حا هنالةرمةعملا ىه لدكولا ةفرعم كانه لاق..نأالامهللاراخا

 ىأ (ىضخللاعضو هاوق) ىسدقملاق املا درعرمشلا طخ نءانذهش نال ىلا هملع عاطأ لذ حوزا لعامأو ا

 || ىعرش فرص ءاشنا علا نال كلذ طرتشا امناو ىذا | نامزلا ف ثد>اع رامألا ٌةغللا لصأ قاعضو ١

 نءرابج الل عوضوملا ظفلل|لمعتسادق عرشلاو عرمشلابالا فر ءبال ىرششلا فرصتلاو كا ذك حاكتلاو ْ
 (امهدحأوأ هاوق) ر ردةجاحل اءاضق ىلع لدأ نوكمذ تودثلاو قرقتتلا ىلع لدبلءاشنالا ىف ةغل ىضاملا ||

 لاقاذامك-ةلوالاامأ هلعوضوم هنا ىلءءانب عراضالاك الاحوأ رمالاكال.ةّتسم هريسغل رختال او ىضلل |
 نارردلا مش فىّداو ةءعاظلاو م_ههلابو أتاءقوأ كةجوز تااقف ىف أرما فوكوأ كفن ىءجوز |
 هنا فاست سدل فدصملا رك ذام ن اندرو لمكوتو ه لد بةكلل ف لاذ تاحارمالا نا نم ضذصملا هعزام |[
 امأو مهمالكل فلانا رلسنالماثط-نثلو لاعلل فا !نوكيقدص» ىذاللامهدحأ نوكدا باح ْ
 دصق,ل نادقعنا تامقف كلفن ىنرجو زتكءاةلابوأك بوزتاكة زمهلاهأود.هناكناف راض اوهوىفاثلا |
 هلوق) رهن ةزمهاعو دملاكىنبانم كجوزنو|كجوزننكنونلاب هود لاو لوالا فالىلا .ةتسالاهنأأ

 حير دوهو ىو< لوقين اك ىلوالا (ل ا ىنجو زلوق:ناهلوق) ىوجرورجلاو راخاب( لصفلا < : :
 عاخاو قالطا || ذكجو احا حاكن اف هرمالا ةطفل لاق ثءح ناضض اق هي حرص دقو ب احارمالا نا نأ

 وهامناو باحيان سدلرمالان اىلا عملا ةيادملا بحاص بهذو ةضال خلا ىفاذكو حئاةيهلاو ةلافكلاو |
 د_-اولا نان م فرءاسل عسبلا ىف هفالخ لورقلاو باحصالا ىأ ني-ظفللا ماقم معاق تجوز هلوقو لك ا
 الحف ىنعذ ليكوتلا اذهوالبكوواليصأ هيفدحاولا نوكءال ىأ عسبلا فالك نيفرطل اىلوتب حاكتلا ف ||
 هيذتيلو بتكلا فلاخزنكلا تح اص نا نمورسخال : مدي ضرت عاام عف دناف سلما ىلع هراصتقا هيفانب ١|

 اءاق دقعلا ماَتنوكي باس<ارعالا نا نم جاارلاوهام ىلعفرعاباسح ا هنوكججارلا نا عم ةياد-هلا نال

 وو بدجابائاقدةعلا مات نوك.فدةعلا فرط ىلودب حاكذلا فد >اولاف لكون هنا ىلع امأو لباقلاو بحوملاب |
 || تطاخلل سدلو مزال حاكتلاف كحوز بالا لاقف كدب !ىنجوزتلوأ كدب امطاخ دمك لعافلا مسامللاق |
 دقعني ىتلا ظافلالا نا معا( ملا عضد امناوهلوق) غلا نع ملال مرش هيف ةمواسملا نابرح مدعل لقي النأ ا

 لاما نيعلا كل مدي. اموهوا.هادعامو جب وزتلاو حاكتلا طفل عرصلافةاكو عيرص ناعوف حاكتلا| جب ١

 عالطاالو ةمنلا نما مف ديال ةبامكلاو همفةداهمشلا طارتشا عم ظافلالا ذهب مص فدك دروأ نموا
 ْ رهم ان ىأ هباحرصاذا اعف :ماللكن الو ىمححرسسلا لاقرهملارت د مطرب تسلا منان دج او اوما ع دووممنال :

 عماوج نع ىان لا ل-ةنو هتشرف نا نعانذث ةئتلا نمدنال_ةرهملا ىنع رك ذل ناورهتلاق>١|قسملوأ
 ناملعاو ةيئااسفالاو ره اركذ ناحاكتلا هيد ةءنب لاحم ىف نيعلا كلت عضو اهذل لك هصئامهقفلا 0

 دوقعلا ىف ةربعلا نافامهانعم ىَدْوب اعو ( جي وزتلاو حاكنلا ظفلب هلوقر فسوبىا ف.ذص:هقفلا عماوج || ل
 ناو ه.ناخا ىف امك ىلاملارك ذنا ةعحارملا ظفلد دقعت هنادربال ذئن.-و هياو-رداك حاكذلا ىد ىناعلل |

 ىوجاض |هناحلا فاك ىمفن كد ءرعك سر»:لاظفل وُتتددرك ةدنحالا نودهنا.طانمهضعنهصخخ

 ةارملاوا كول ا ىلا جي وزتالاو نمجو زنا ىلا ب ذي حاكنلا نكمل (كةحوزتوا كاتم لوي ناب هلوق) |
 موق اماواهاب اهجوزو ارم ا لجرلا مكن لاقتب نيلو غم ىلا جيو زنلاو داو لوعفم ىلا ىدعتب حاكتلاو :

 فل نيد فاعلا نم لك ام“ طرتند وىدنحربلا نع ىوج برعلا مالكن م سلف ةارما ه٠« تجوز
 ١ ليلعتلا اذه هرهاط ناوهو بع همقؤ رردح اكن ادقعئءالف ني فرطلا نم اًضولا نة مل ءالولذارخالا !



 5 ) ناكسمالنمىلع)

 راك الاو هماعد ,طاوااتو.ثل نيمعتلا ىلع بو>و) اميجرت ”ىيدب و لاقلادتعالا لال ةيسنلاب نيمعتلا

 ْ هقال_ اما ىف لهآ ةياماريثك فلا ىف لاق نالادياب طيرك تاعر نه ىلع

 5 ةرعو تانث الا هخأ باحالا( لوقو بامان هلوق) ررد قة و لصحبىأ (دقعتيو هلوث) ةنسأا ىلع

 دقنعلادوجو بجو هنالانا كا باحالا ىعسىو+جالوأ اه وك د يقي دقعلا كلذةدافال ةاصلا ةغيصلا

 نوكا ىاني هنال لقلاءتدتك اك ةناهتساللءاملا تسدلو لومةلارامصترش لل تدشب ول ومقلا هن لصت| نإ
 ىلع فيرعتلا لهثادقةرردردملاو را تدع ل[ تسبق اك دس اللإ ىهذ ةيدامءازجا لودقل أو باحالا

 دقعلاو هم ءاعاف هله لباق لاو بجوملا 00 دامو ءد- ةعلا ف لو.قلاو تاالاو عسرالا للعلا

 : ره احراخ 1 كادانق ذاهعدع 2: قءافدالو ه هم ةاعلاَوإ_ع ءلاوه عاتمسالا كلمو ةيرومةلع لداسحلا

 لو .ةلاو بادال انجيرخو أ. ءعرش|ك ةعوراش ءأن ىيعشل ' هو ىل ءرخ لان نيءالك- !اد_-أ طامتراداقعنالاو

 ناك اذا ل.ةبربون:لا ىفهاك-وهداقعنا لضفلا ناراتعاو دراتخلا ىلعد_ةعنب مل جوزوه تلاقول ةرارقالا
 نال قداصتلاب تش حاكتلا نان 00 4- فاشن .الرار ةالا دقعتسال هلوقودورمثلان همريضدع |[

 : مدفوق ن.دارلاو دلال وكمل ال ىأدقعلا غسص نهن كي ىأرارقالاب دقعتيال مفوقيدارملا

 ىسدقملاق املاد_.ع يْشلا طع نعاني هب كصو قداصتااب هدد ىضاقلا نأ قدا هتلا,تش هنا

 نكيلو ضاخدتعتار ةانأ لم _صقَدلا ىل- ءباوانوك,نا جني ناذضاقن نرد فق قل ءالابز عم

 نعمتي واحاكن كلذ وكب هتارعا ما لح رلارقاوا هوز هناتارملا ترقا ناواحاكت نوكمأل د ةعام نب
 اه لاقولو ىهتناض< بذلك هنافز ككل دقعي ارقااذاام فال_دام- رشدي حاكما اثناكلذبام-هرا ردا

 اذكوىطاعتلايدةعنيالا ذكورهملا ض.ةكلءفلالو.قلا برنو بهذملا ىلعدقعن اكسل تلاقى هرعأب
 كا دانلو لاق 3 رمل قام هعشوبو ردبامكلا ىفاءدوومشلا مالعا طرشب بْن اغلب رضاح ةاقكس
 بتكءاوسرخ" د ةءارق ني دهاشلا عام» همف طرتشا اهدا حاكنلا داقعنانا

 ىدقن ت>وزت !اهقف تاك /ااهغلبو كةجوزرت تك وأ تحوزتل اقكيكلاامالكا ف

 طرتش :مهيوقفر بلا ىف لاقةيريهظ طرتش ىاثل اهجولا فودووشلا مالعاطرتشم ال لّوالا هغولاةنكلل

 ىسفت ت>وزافوقف ل٠ .كرترعالا ةغدص ن | ىلع ىنصوهو هقالطأ ىلع س دل تاكله ءارو تقوامههروذ>

 ىلءدابشالاط رتشبالوةلاكولا كس دل افران لرتابال عاس وكا اف لو مقلاو باحالا ماقم ئاقهنم
 مالعاطرشن هلو نمر دإ افاخ ىهتنا باكل اةءارق عام# نهددالفارا ع ارمالا لع> نم ىلعاماو لءكوتلا

 غصن تجو زي دق_هنبالاذكو ناحارمالا ناب لوقلا ىل-_عهقالطا ىلع ىنهب امان اكل فامدووشلا
 هريذ هنشالا ىل-_عن طم ءااو رهظلا هنمو لكلا نعبر ءناموا اهلك ىلا هفض» ناديال ل , خءالا ىف

 ال فابمق طا جبور هلا نأ لات دقور هاو ارهاوز ىف ل ارد قرفال جات ف هفال قالطلا فاوخرو

 هايشالا ام ىذتةقموهو ةمرحلا حب رتف ةدحاو تا ىف هم 01 ضعبلارك ذك
 ١ فعن نا اكنلا فاض اواو لاق > انركذاعنا يطاق لل ءدقو مار 2| تالغما ارحل او لالحما عمتجا اذا

 لوةاةهر + |ججرتف ةدحاو تاذىف ةهر < او ل بحوبام عامججال مصنال هنا صالاو اتباو يقام

 هاكر ذك ازا الام ضرك ذودعأف عورف ند هاذه ىل_عنوكمذ د_ةعاب هنادب ربهظلا عدو

 ردةريخك لاط ناو نيرضاحول ساخن اداحت لوما ناحال | طرش نمو ىودعلاو هاشالاةمشاح هلثموأ]ا

 ةثاع كتجوزتاهوقك مدد ال هلق ل_.ةول ىتروملارك ذ نم باىالاب لصتا امرك ذدعد لو .ةلانوكي ناو

 هلوارم- هدامدرخ اق ناك اذ امرخآ ىلع ف قوت. مالكلا لوا نال د-ةع:بال لق اع لوقت نال قف رانيد

 اسغبت هس ءف لاملا ناك ناورهم اال حاكنلا تامقك لوم .ةلاباحصالا ىلاخضال ناو تقلا نع ملال بنرش 17

 دا عافت اناحم نوب الناو سلجم !ى تاه دايز 5 ط4 | حما مر رعلان ءاضا 4 هلالمن رش

 ادقءعولامهنهورخ] |لوع لغتشاوالودقلا لقرخ“ الا ماقفاوهدحا بجو ا نايدقعن.مل سلا فلتختا



 1 كنعو هندوفو وق نالع اهرب ننسلاو ضئارفلا كرو روج او انزل ند فولام كَ ع عم طولاو | '

 ١ هنوك ن مفنصملا هرك ذام هتف ةهصق4- ةدواكس>واكر وا طورشوا.دس هل نال هم ا تح-اوناقوتلا ٍ

 1 صول اقلام ل لوالاف صاخو ماع ناعوت هطرمش دو لسان لاب هنجلاعلا» اقر قلعت 26 0 1

 ١ جرخ اذكو ره ىوتفلا - ءاعوامتءادم باسو | ارآ 2 ) ءاطقس , لوهريغل اهل لسملدب ل21 لعابلا م

 || صاخن اهطرشو ىبايزلا فاك هير ادازب ور مدقعلاىلوتمىفالو نيج وزلا ىفالىلولا ىف غولملاو لقعلا |

 باحسالاق اموتبي لصاحملا طاسترالاو لومقل ا .ءحاكتل امث اد زورهاصملا ةمرح ا

 نع ىو طرت لوبشلاو تاضالاو روك لات كن عا ايعحاكتلا لءقوحاكتلا ناكرا نملونقلاو |
 1 حاكتلا نال (عاح امم ىجفأش !|لاقو هلوق) ىد- :فأحوت هعجارع لعب ماقملا اذه حاضياو ىدنحربلا ١

 رهادل 0 ال. دس كم لادحل ن او جوزتيلف مهار او ناولس د وادنمدو ىهد ىل- ءناكن م مالا هيلع ا

 لمت ءاتنشنملاغت ثالاهسفتلر اة هحاكنلا لعذ هللا لماسس ىف ا

 مالا كب ىهانأ ىنافاو رثككاو دلاو اوك انت لاقومماعدرف مهداسنا وقلطب وةداعالاولخكت نا موق, ه دوو |

 ىتاس نءابعغر نذي ى نس حاكذ !امالسلاهماعلاقو ه_ءدوهىق هاذتق دعم قرع ةورمأ از هةعقلا وب ٍ

 : تاج اذه ىارب نانو رمل فاك ىرستلاولعردقرلا امل لانا ف عوقولا فا

 | ةتسهماسقافاحامناكهمجاوجءاةيالا نيرعلا ف اخ ناوءرا الاو مرح هنءزارتحالا هنككال ثدحأ

 0 هيج ا اهنا ا

 3 7 ىل لم ل : دازالااجر افا 0 1 ١ ور نافرد ةددد دفع ا سس : 1 نال راتغا فان ْ ١

 ٍ ها كل يس لاق نم مهنمو ةعلولاو سرعل يقعان ةلاىفو لحالحما نع ىلانخما فدلا نمد ىف فلتخاو :

 ١ ا اولا تاقاته س امقلان اكو فا 00 ا ل (ثالثلا تاكرحابهلوق) :

 (انباععا ضعيدنعةيافكض ضال وا يع « زلا ىف(" قامتشالا هدشدارملاو ٍ

 || فال>وهو ناتو“ !اةلاحم ةمتلاب هبا افك ض رف هنوك قف التخالان ا ىذت ةقيراشلا مالكق ام سرهاظ)

 ْ سواءا تاع . وانك ضرف 2ر3 هن هنلفد فقالتحإل 0 3 7 ملك فاح مدس نه 0 ام
 2 - - ا

 الا ل
 ةةففلاو رمل لع ةردقلادنع مدالا ىلءةدكؤم | ةار ىو<ح يدنلا موراسم

 ْ 46 دعم هاوقرو ل ذنو>نازاوج لكشملا ناو ذل رش رت عئاما !اهداكنن م عنعمل ةأرم

 ١ ان مامالادنع دحتاطوقسواض أ مراساودورمشيىرممبلا نحن ءزاساواهحاكنزوحتالف 0

 نع هيلهالا ماعلا هطرشن مو ىتفملا ينم ن ءاندش سنحلا فال_ةعالاضب أءاملا نان احلا عن :ءملهلوقب

 1 مسه ل! صاقخلا فصول ايدار 1انا رهاظلاو ةملال_نرش لو. .ةلاو با حالا ص اخ فصو نين: ا عام

 ١ ظفالاك مكحوأو لوس .ةلاو امصالا هن كحر ور وسق هفدارمشالا صاخلا هطرشو هلوق نه م ىباب لا امو

 / توسثو هأكلملاو ل ا تو. .: كيوان نيفرطلا لوم نم م عا "1 ءلالمنرسثلا ذاك امهماقم تالا

 هلوقانلودأ. ءلل تال اعلا حرشو هلل تعرشامنالا مملوأ ةدامعلاو رفاكسلا نم 16 - ىت> تالمأعملا نم

 ند يعدو

 لاكناكنا حجورع !!بوجووردض رف هيالا انزنان 2 :ناق (ا ناتو“ ةلادنعو هلوث) ىجازىنم سلق

 ا هفاخ نافرظلا ىأر وم ا فاخضال ناو ة- ةقئلاورهملا ىلع هرد- لان ٠ بوحولاقدالواطد !ضارتفالا

 1 هنافص نمامس دل ىوجولاوةمنسلا نا «سفور هن ةصاخلا هّتافص نم م سدل هنال «_:ممإ ارحمارك ذيل ورحت

 : ةيحأ ركملا حاكنو يقع ءامسع نهري دولو ءادوس ثدددلأ ذم جور الو ةءاندو | أرةقوالذالا

 00 ار اسفل ةعوزملا ورتلا تقرر تسبق اةناورا

 وأ ىنعع ملااهز هزعأو ةأرعاحوزت ناق هلوق ن م قدسامف وأوانارهاظلاو حاملا ن ءانعش سورعلا |رمف فرت

 (هاسنلا ىلا سفنلا قايتشاد :هىاملوق) انذشاهلمقام حاتفن اوواولا كرك وهو ىوج لالعالا

 نسا



 0[ بسم 5 0 اا يا
 اذ 1 ]1 ] ] ]  ] ]ز] ] ] ]  ز] ] ] ]ز ز]ز ز]ز] ز]ز ز]ز ز]ز] ز]ز ز]ز]ز]ز] 1“ 2 90 5 0 0 1000 00 611 ا ا 00010101 1 1 1 كك كل6ا

 ىعاوذام أقره هريغعرشلا ماكحا نم - ىف عملو ء.طلاو لقسءلاو عرشلا عاود

 30 00 | 5 قس نابحي لقاع لكناف علا تاو راماووهاست عاج الاو تافلاوب راك لا

 537 0 7 ١ 0 قف ىلاوعدب م.طلا ناف عس.طأ |اماو ىل ىلا |ءاقيبال ااءلاغ كاذاموهعمر ىععالو ه١

 ماد... لاو ا : م ىعاودب تناكناو عرشلا نذان تناك اذا مذ ةرسزمالف تاع اضا اوت ءّضا.ملا رهدعاام 0

6 5 1 : 1 3 . 

 كارايل | تاير. | ٠ دله ( سلا كلا قوت حو داوق) هنا تاعورشن راس تال مز
 5 لم 0 ا هءاعو هسكع ل قو انام ه.لعودقعلا فز ادعع طولا ىف ةقءقح هنا لءقو ةعنرالاوقا 1

 - 24 50060 : كك 0 د 3 2 3 ءا هلاك 1
 1 نر تار ْ 3 4 امال لاوقالا ال ماسجالاب هقلعت مذل اظفل نمر دأ..ةملاو اهرمف ىلغفل كرتشم لبقو جفال 0

 0 1 ىن: ءحاكتلاوه ىذلا بسلا سان مذلاوه ىذلا ىا بيسملا هرعت نماذه راالاهل وتو ٍ 3

 0 هرك ذأ ذك ةق.ةحىا (متاءطوأ اق للوعتس مح هلوق) |: ءطولا ىنعع حاكتتااوه 0

 ..... نملك ىف ةقيقح معالل حوضوااومضلادارفا نم هطولانالاكلا ءركذاك هسهجوولاق 1:
 هضراعو ةيلالمثسشلاق لاق هأ ىونءملا كلرت_ثملا لممق ندوهف دد زقناستاك هدارفا 8

 هرك ذام ل.ل دءازاحم ىا (دقعلا قو هاوق) ىحنا ىنءبانذمت هض'ربلاءرخأا ب>اض :

 5| ىعللا نعازا ارتحاردصملاب ىلصاحادةءلايدارملاو ةماالنرثلا ف لاقر ىأب ىعع |:

 قءقحتو هاه.هاتمقرردلا بح اص ىنعي فنمملاهدافااذك ماكتملا لعفود ىذلا ىردصملا

 ةمكا ناديي امر نبا ةمالعلل جاهنما حرش ف (ةمق ىدنفا حن ةعجارم لعن ماقملا اذه

 6 كم ىلع دري رقع حاكنا ا ىا (ةعتملا كلم ىلعهلوق) ىوجاسدلا فاكدقعلاب ةنحلا لهأ ,

 ه3 نارقلا نعاد هرم ةذسلاو نامكلا قف قاط ايم هنالءاهقفلا مهو عرششلا لها ضرع ىقةعتملا
 || ١ +5 عرشااو هغالا ف هنانانيض اق لاها غو ىعرشلاو ىوغللا ىنءملا ىوا-تدسةف طوالووف 0
 ٍ 00 ةأرملا نم لجنرلا عانت لح ةعّملاو رحل نع ةملال نرش دقعلا ىف ز احم هطولا هقمقح 3 :

 | 22| ىراسالاء ركام هيلع عرفتي وةأرملال لبرال عتماا ىف ق2! ناىلاريشس وهورردلا فاك 7
 ٍْ 1 نمالاكتروع ظفحامالسلا هيلد هلو: حرش قريغصلا عماعلل هت قزنكلا حراش 0

 801 اهريد ةقلحو هت-وز جرف ىلارطاء نا جوزلل نان كنيعتكلماموأ كتحوز
 # [.هوحو ةنملا و(عسب) |نعازارتا هلوق) رظنلا نماهء:هاذا هماارطظنتال ثدحاهفالذ يَ

 : 1 هعئعأم دحوب اذا( ادصقالا«متدرب هناالا هلو5) ىوج ةصولا امهو:داراو ىلبز

 : 0 هوة ) ىو جاع ةعئاا كل «ىلعدربدقع هنال لوقر نا همفكي ناكو لواط ةرايعلا ىو ىتمع 5

 ْ 3 ىأ(عّتمنم ساوهو هلوت) ىوجرر <« صاخملا مذلا ضعب ىفو (مضا لا عفنلا هلداو 0
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 0 0 5 م هر ان 0

 رس قر

 : الا هرا لاح ءلاعاجالاب ان ارلا لع ةمدقم الانا لوالا وجو زم لكلان «لضفا| 0

 تحل ”اذاو هلعفل لضف !لفاوثلل ىْكتلا ناكولو هءاعدي زنناك لب هنع لفضل ثيحي هيلع 0 0 .|تيثو هيلع باظاومال لاوتالصلاهيلعمنا ثلاثلا+ لفاو لا الخ كرت ىلعد.عولادرو 77

 +. ليلدب صوصخماو موهلاوه عئارشلا ف لصالانال هما قس تبث قس هتيلضفا ؟ ١
 0 عسل ةنامصل بنس هنال لفاونلا ىلع ءل- ذغموهاممىلا لصوم سنا عدارلاو 0

 ا رحد-وملادلولا لودخلو سانللاو 00 ااوةقفتلابكالهلا ن ءاهسفغن ةنامص او ةد>اقلا 01

 0 ”اذأ ال موهوازوكع وأد ءس هنوكي مالسلا هيلع ىك دم ىلاسعت هللا نا لله ناف |: .: 1

 00 ها ننالو قانا كي حدملا قيقا ال لضفا|هيلاغتمالا ناكولف هب اعوردقلا عم ءاسنلا ِ
 01 دار كول ةفاحاكنلابلاغتشالا لوق وقنن 5 لؤهيجدملا قاقحتساو:دابعلل ىلذلالضف 1

 ا 011 د 1 ةلزعلا نم لضفاةرشعلا تراصفق م يشع وتعشق اذ نوكرنا 8

 : 5 ىنعم ىدخ هناكن ام هرلا لعفت كك ءاسنل !نءلازتءال اوهامسألاو ىلز اص اوةبن امهرلا 0 عد .كذ 1 نمل 3

 3 | ةئسناكن ا ةنسلا لصيف ىا (لاسلانمهلدبال هلوق) ىايزلا طخنع ايش 0 7لتر
ٍْ 
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 2 3 0 0 11017 ا 0 1

 جسدا من 0 م تءرمش ةدامعامل س دل 0





 20 اا ا 3
 هوردع هقيعصا

 ريتارتغ دان هو ةمسقلاةيفك لصف عب
 ةيقرلار ابحت باب هع ضعب ىلع مهضعب رافكللا المسا باب عال

 بيعلازانشتاب هوو انلاوما ىلعوأ
 دساقلاعسبلا بان هدم نمأتسملابا' ع٠
 كمءلادصل كربلاةراحا كحق بلطم هيو نمأتسم نعال لصق و
 ةدسافلاعوملا ماكحا ىق لصق. هابو ةيزحلاو ارحل او رشعلاب ا عم
 ةلاقالا داب هلو ةيزحلا لصق 6

 ةحارملاو ةلوتلا با هدو نارا
 لبق نلاوعسمملاففرصتلا ف لصف هوم ةاغبلابان 44
 صدقلا طءقللاب اك عال

 ايرلاباب هوو ةطقالا باق" عيد
 قوقحلابان جه قنالاداك مذ

 قاقعتسالا بان ب. دوقفملاتاك م
 ىوضفلاعمقلصف د | ةكرشلا باث م

 )ابان ود فقولاب اك ٠

 تانردما بو ومبلا تاك نا

 فرصلانانك كارلو ركذالب عببل اعمل دب اعف لصف هرم



0 5 
 نق كلاب
 هقفلاعماو -بلطم

 بام رد

 , ع اىقنشحالا 0

 821 ًالاوءالوالا تا
 جاكت قةءافكلا قلصق

 رهملا باب
 ةمحب سل ةفلاخلام وقم نلطم

 ءاهتغلا تاناور نود عر املامالكىف

 نيقراحاكنب ا
 رفاكلاحاكن تاب
 مسقلا تان

 18 رات
 قالطلاب اك |

 تالثلاف قال_طلارصحب له بلطم |

 مالسلا هملع هقحق : ١

 اقالط نوكمآل اكنلا دوت ثلطم طم ٠

 ميرصلا قالطلا باد 1

 وهلسه كرتلاة غلب قيلطتلا تلطم م.

3 

 لوخدلا لبق قالطلا لصق
 قلاش تنأ هنأرعال لاق نعت ب بليطم امم

 نر دعو ةدحاو :
 " تاناكلابان ىو
 قالطلا ضب وت بان ا
 ددلابرعالا لصق مو

 ه2 ثملافلصق
 قيلعتلابا' +
 ضررملاقالطب ان مهم

 ةعجرلا فا
 ةقلطملاهبل<تامذ لصف دو

  هاليالاداب نيم
 عللاتأل

 د#مدتس | ةمالعلا ةشاح ا اء 2 رهف

 هوردح

 ناعللا بان . ىو
 ىمنماو بوم لاو نينعلا تان م.
 ةدعلابان مى

 دادحالا ف لصف 5

 بسشلأتونثباب مم
 ةباضالا

 ةقفنلا با مس

 قاتعالاب اك 3-0

 هضعن قع ذدعلا باب 25

 قدع لافامابآن 25-ذب

 لعج ىلع قتعل انا م

 ا رييدتلا تا 1
 دال.تسالا با مر

 نانألا 0

 ىكرسلاو لوخدلاف ةنيسعلا بام 5
 تا :ذرتغو ناستالاو يور و

 سدللاوب رثلاو لك الاف نيسعلا تان انين

 ' مالكحلاو
 قاتعلاو قالطلا قنيعلا باب 3

 جيوزتلاوءارعثلاو عيبلا فنيسعلا بأن مو
 اهريغو :ءالصلاو موصلاو

 : كلذريغو لّقلاو برضلا ىفنيعلابا 11و

 دودحلا تاك 8
 ىذلاو لدا بح ونىذلا ءامولا مان ماماإ

 ها
 نع عوج رلاوانزلا لعتدامتلا ا 00

 ٠ برششلا دج تان لأب .

 ْ فذقل ا دح با --ٍِ

 ريزعتلاف لصف عمو
 ةقرسسلاب اك ١

 زر |قلصف موو
 هتامئاوعطقلاة مفك قلقا

 قيرطلاعطق بان ع

3 

 , 5 ا "0

 لكلا

 ْ ريسلا باك عراب راهظا|با» ؛ ب

 ظ اهتعدضو متانغلا بام عم ةرافكملا ل او!
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